
 

 
 

 

 هـ4153/  شوال/ تاريخ اإلضافة 

 

  ( فرائضكتاب ال) شرح زاد المستقنع  

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحفظحمد بن عبدهللا الحمد / لفضيلة الشيخ 

1 

 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شرح زاد املستقنع
 كتاب الفرائض

 

 هـ4103
 

 حفظه اهلل  محد بن عبداهلل احلمد/ لفضيلة الشيخ 

 

11 



 

 
 

 

 هـ4153/  شوال/ تاريخ اإلضافة 

 

  ( فرائضكتاب ال) شرح زاد المستقنع  

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحفظحمد بن عبدهللا الحمد / لفضيلة الشيخ 

2 

 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 كتاب الفرائض
  ]و هي العلم بقسمة الميراث  [: قوله 

را وأما أي مقد[ نصيبا مفروضا : ] قال تعاىل . مجع فريضة مبعىن مفروضة أي مقدرة : الفرائض يف اللغة 
 ( . وهي العلم بقسمة املرياث ) يف االصطالح فكما قال املؤلف 

 .علم يعرف به من يرث ومن ال يرث و مقدار ما لكل وارث : وإن شئت قلت 
 . وعلم الفرائض داخل يف العلوم الشرعية اليت رغب الشارع يف تعلمها وهي من فروض الكفاية 

لرردماو وظفرر  برره اومرروال وقررد تكفررل او بقسررمحه يف  ررورة وللفرررائض فضرريلة  حصرره هيررا إنرره تصرران برره ا
 .النساو

أمرا مراروي عنره يف هرلا البرا  فهري . هرديا خرايف يف فضريلحه  ومل يصر  عرن النرـ  ر صرلهلل  او عليره و رلم ر
يا أباهريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإهنرا نصرف العلرم وهرو  “: أهاديا ضعيفة منها مارواه احلاكم وابن ماجه 

 واحلديا إ ناده ضعيف جدا  “نسهلل وهو أول علم ينزع من أميت ي
العلم  “: قال  ومنها مارواه أبوداود وابن ماجه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن النبي 

 . “آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة : الثة وماسوى ذلك فهو فضل ث
سناده ضعيف جدا أن النبي ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم ومنها مارواه الترمذي من حديث ابن مسعود وإ

تعلمـوا القـرآن وعلمـوه النـاع وتعلمـوا الفـرائض وعلموهـا النـاع فـمني امـرن مقبـو  وإن هـذا  “: قـال  ــ
فهله اوهاديا ال  “العلم سيقبض ويوشك أن يختلف الرجالن في الفريضة ال يجدان من يقضي بينهما 

 . تص  عن النـ 
 . ]رحم ، ونكاح ، و والء : اإلرث  أسباب [:  ولهق

 : هله أ با  اإلرث وهي ثالثة 
 :الرحم : السبب األول 

وغري ذلك من اآليات اليت فيهرا اإلرث  وصيكم اهلل في أوالدكم ي :وهو القرابة كما قال او تعاىل 
 . بالرهم و يأيت  ياقها 

 :والوارثون بالرهم ثالثة أصناف 
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وهم او  واوم واجلد واجلردة وإن علروا . هلم عليك والدة من اللكور واإلناث وهم من : أصول  :أواًل 
 .هؤالو هم اوصول 

 .كاالبن والبنت وابن االبن وابن البنت وهكلا . من لك عليهم والدة وإن نزلوا : فروع  :ثانياً 
اوخ واوخرت وهم اللين يرجعون إىل أصرول أي الرلين عمرع بينرك وبيرنهم أصرل   كر: هواشي : ثالثاً 

 .والعم وابن اوخ وحنو ذلك
 : النكاح: السبب الثاني 

 :ويثبت الحوارث به مبجرد العقد وإن مل يثبت الدخول لقوله تبارك تعاىل . وهو عقد الزوجية الصحي  
ولكم نصف ماترك أزواجكم      واآلية عامة  واو كران هرلا قبرل الردخول أو بعرده   مرادام . فالزوج يرث

 .جية قد ثبحت بالعقد أن الزو 
وقد روى اخلمسرة بإ رناد صرحي  وصرححه ال مرلي أن ابرن مسرعود قضرهلل برامرأة ترويف عنهرا  وجهرا ومل 
 يردخل ارا أن هلرا املررياث فقرام معقرل برن  رنان اوشرجعي فرأخد ابرن مسرعود أن النرـ ر صرلهلل او عليره و رلم ر

 .د قضهلل يف  وج بنت واشق اوشجعية مبثل ما قضهلل به ابن مسعو 
 :الوالء : السبب الثالث 

 . وهي عصوبة  ببها نعمة املعِحق علهلل معَحقه وتسمهلل باحلرية 
كأن يش ي رجل عبدا فيعحقه أو يكون عنده عبد فيعحقه  رواو كران هرلا العحرق واجبرا عليره كالكفرارات 

يف  ه و ررلم رأو كرران ذلررك منرره علررهلل وجرره الحرردع والحطرروع فررإن الرروالو يثبررت برره   وقررد قررال ر صررلهلل او عليرر
  “إمنا الوالو ملن أعحق  “: الصحيحني 

فريث املعِحق من معَحقه وهكلا عصبة املعِحق املحعصبون بأنفسهم البغرريهم وال مرع غرريهم و ريأيت الكرالم 
 .علهلل العصبة إن شاو او 

ن أعلرهلل وعليره فرالعحق يثبرت بره اإلرث مر. فريث املعِحق وعصبحه باتفاق العلمراو أي املحعصربون بأنفسرهم 
 . ال من أ فل ؛ فاملعِحق يرث العحيق ال بالعكس كما هو ملهب مجاهري العلماو 

و يأيت . واخحار شيخ اإل الم ابن تيمية رمحه او تعاىل ثبوت اإلرث من أ فل فريث العحيق من معِحقه 
 .ها إن شاو او تعاىل الكالم علهلل اخحيار شيخ اإل الم ابن تيمية رمحه او تعاىل يف أ با  اإلرث املخحلف في

 
 

 . ]والورثة ذوو فر  ، وعصبة ، ورحم  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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علهلل القول بحوريا ذوي اورهام وهو املشرهور يف . ذوو فرض   ذوو عصبة   وذوو رهم  :الورثة ثالثة 
والبحرررا هنرررا يف ذوو . وكرررللك  ررريأيت الكرررالم علرررهلل العصررربة.املرررلهب و ررريأيت الكرررالم عليررره إن شررراو او تعررراىل 

 . الفروض 
هرررو اجلرررزو املقررردر لكرررل وراث   فصررراهب الفررررض هرررو مرررن أخرررل جرررزوا مقررردرا كمرررن يأخرررل الثلرررا أو : الفررررض 

 .النصف و حنو ذلك 
أي الربرع والثلرا ونصرف  . النصف والربع والثمن والثلثان والثلرا والسرد  : والفروض يف كحا  او تعاىل  حة 

 .كل وضعف كل
عرنهم وهرو ثلرا البرراقي و رحأيت املسرألة الرريت  ابع دل عليرره اجحهراد الصرحابة رضروان اووهنراك فررض  ر

 .يثبت فيها ثلا الباقي إن شاو او تعاىل 
 .إذن الفروض  بعة ؛  حة منها يف كحا  او تعاىل والسابع قد دل عليه اجحهاد الصحابة رضي او عنهم 

ـــف رحمـــه اهلل تعـــالى  ـــوان والجـــد والجـــد  :   عشـــر  فـــذوو الفـــرو  [: قـــال المؤل الزوجـــان واألب
 . ]والبنات وبنات االبن واألخوات من كل جهة و اإلخو  من األم 

 .الزوج و وجحه أي اللكر واونثهلل من او واج : الزوجان 
 .أي او  واوم :  اوبوان

 .واجلد واجلدة والبنات وبنات االبن 
 . يقات أو ألب أو ألم أي سواء كّن شق ]واألخوات من كل جهة  [:قوله 

الزوجان واوبوان واجلد واجلدة و البنات وبنات االبن واوخوات من كل جهرة : فأصحا  الفروض هم 
 .و اإلخوة من اوم 

  ]ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع . فللزوج النصف  [:قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
 .   ا ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدولكم نصف م: الزوج له النصف لقوله تعاىل 

فـمن كـان  : ومع وجود ولد  واو كان ذكرا أم أنثهلل أو ولد ابن وإن نزل فله الربع لقولره تبرارك وتعراىل 
  لهّن ولد فلكم الربع مما تركن

إذن فالنصف للزوج إن مل يكن للزوجة ولد أو ولد ابرن وإن نرزل   فرإن كران هنراك ولرد أو ولرد ابرن وإن 
فالزوج له النصف بشرر  عردم الفررع الروارث فرإن وجرد الفررع الروارث للزوجرة و إن مل يكونروا مرن   نزل فله الربع 
 .الزوج فله الربع 

 ]وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
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  ]فأكثر  [: قوله 
 . أي  واو كّن اثنحني أم أكثر 

 . ]مثل حاليه فيهما  [: قوله 
و احلالة الريت يأخرل فيهرا الرزوج الربرع تأخرل فيهرا . فاحلالة اليت يأخل فيها الزوج النصف تأخل فيها الربع 

 .الثمن
 . فإن كان هناك فرع وارث له فلها الثمن. فلها الربع هيا ال فرع وارث للزوج : وعليه 
 م ولد فلهّن الثمن مما تركتم ، فمن كان لك ولهّن الربع مما تركتم إن لم يكن ولد : قال اهلل تعالى 

ولكل من األب والجد السدع بالفر  مع الذكور الولد أو ولد  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
  ]االبن ، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد االبن ، و بالفر  والتعصيب مع إناثهما 

فمن لم يكن لـه ولـد وورثـه ابـواه ف مـه  وألبويه لكل واحد منهما السدع إن كان له ولد ، : قال تعالى 
 ثالثل

 : حاالت األب في اإلرث 
 .وذلك إذا كان معه فرع وارث ذكر فإنه يرث السد    أن يرث بالفرض فقط :  الحالة األولى 

 :  همثال
 .وجود الفرع الوارث اللكر   لأل  السد  ف: تويف عن أ  وابن  

 . وذلك هيا عدم الفرع الوارث ذكورا وإناثا   أن يرث بالحعصيب فقط :  الحالة الثانية
 : همثال
 .فاو  يرث هنا بالحعصيب فقط : مات عن أبيه وأمه   
وهرلا هرو اإلرث   أي لرأل  البراقي  فمن لم يكن له ولد وورثه أبواه ف مه الثلث : قوله تعالى الدليل و 

 . بالحعصيب فهلا اإلرث بغري تقدير 
 .وذلك إذ كان هناك فرع وارث أنثهلل   ث بالفرض والحعصيب معا أن ير :  الحالة الثالثة

 : همثال
 .وله الباقي تعصيبا    وتأخل البنت نصيبها  فلأل  السد  لوجود الفرع الوارث :  هلك عن أبيه وابنحه   

لكن اجلرد ججرب براو  كمرا  ريأيت وهرلا هيرا كران اجلرد وارثرا الإجوبرا أمرا إذا كران   واجلد كللك 
 . ا فال إرث له للحجب إجوب
 :  تهأمثل
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 .للجد السد  لوجود الفرع الوارث : تويف عن جده وابنه 
 .فللجد السد  وله الباقي بعد توريا البنحني : تويف عن جده وابنحيه 
فاجلد يرث بالحعصيب فحأخل اوم هقها ويأخرل اجلرد البراقي هيرا مل يكرن هنراك : تويف عن جده وأمه 

 .ت هلا ترتيبها كما  يأيت أوىل منه ون العصبا
 .و اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب  : ل تعالى اقالدليل علهلل توريا اجلد أن اجلد أ  و 

 ( اجلد أ  : ) وقال أبو بكر وابن عبا  وابن الزبري ر رضي او عنهم ر كما يف البخاري 
 ف أن النرـ ر صرلهلل او عليره و رلم روروى أبرو داود مرن هرديا بريردة ر رضري او عنره ر بإ رناد ضرعي

ولره شراهد رخرر .  أعطهلل اجلد السد  وله شاهد من هديا عمران برن هصرني ر رضري او عنره ر عنرد ال مرلي
 . ويشهد له القررن كما تقدم . عند ابن ماجه من معقل بن يسار ر رضي او عنه ر فاحلديا صحي  

 فصل
  ]د ألب وإن عال و الج [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

وهكرلا كرل أصرل مرن الرلكور ال يررث إال إذا . هو اجلد الوارث وهو من ليس بينه وبني امليت أنثهلل : اجلّد و  
 . مل يكن بينه وبني امليت أنثهلل 

 . أنه اليرث منهم من كان بينه وبني امليت أنثهلل : يف اوصول اللكور : فالقاعدة 
  ]و إن عال  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .و أ  او  وإن عال مبحض اللكور :أي 
  ]مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . هو اوخ الشقيق أو أ  أي اوخ و  فهو كأخ منهم فريث مشاركة : مع ولد أبوين 
 . اتفق العلماو علهلل أن او  ججب اإلخوة 

 . ججب اإلخوة وم واتفق أهل العلم علهلل أن اجلدّ 
   وإن كــان رجــل يــورث كاللــة أو امــرأ  ولــه أخ أو أخــت فلكــل واحــد منهمــا الســدع  : لقولــه تعــالى 

واجلرد والرد فاشر   او عزوجرل . من ال ولد لره وال والرد : والكاللة هو . فاإلخوة هنا هم اإلخوة وم باالتفاق 
 .يش   أن اليكون للميت والد   واجلد والد يف إرث اإلخوة وم أن يكون امليت كاللة وهينئل 

 .واتفق العلماو علهلل أن اجلد ججب أبناو اإلخوة اوشقاو وأبناو اإلخوة و  
 هل ججب اجلد اإلخوة و  واإلخوة اوشقاو أم يرثون معه ؟ : واخحلف أهل العلم يف 

 : القول اوول 
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ا احلنابلرة والشرافعية واملالكيرة إىل أن اإلخروة اوشررقاو فرلهب مجهرور الفقهراو ر يف املعرىن االصرطالهي ر وهرم هنر
 . واإلخوة و  يرثون مع اجلد علهلل طريقة يأيت بياهنا إن شاو او

 : القول الثاين 
وتلميررله ابررن القرريم *ررر وذهبررت احلنفيررة وهررو روايررة عررن اإلمررام أمحررد اخحارهررا شرريخ اإل ررالم ابررن تيميررة رمحرره او 

إمررد بررن عبررد الوهرررا  وغررري واهررد مررن رل الشرريخ واخحارهررا أيضررا الشرريخ عبرررد  واخحارهررا أيضررا شرريخ اإل ررالم
الرمحن السعدي وا حظهرها صاهب الفروع وصرواا صراهب اإلنصراف وهري أيضرا اخحيرار طائفرة مرن أصرحا  

أّن اجلد ججرب اإلخروة وهرلا هرو مرلهب مجهرور الصرحابة رضروان او أعلرم وقرد : اإلمام أمحد كاآلجّري وغريه 
 عرن بضرعة عشرر صرحابيا مرن أصرحا  النرـ ر صرلهلل او عليره و رلم ر.يخ اإل رالم ابرن تيميرة رمحره او ذكره شر

 . وهو قول إ حاق وأيب ثور واملزين وابن شري  من فقهاو الشافعية
 : اودلة 

 : ا حدل أهل القول اوول 
 .ملشاركة فاقحضهلل ذلك ا بدليل نظري وهو أن كال الطرفني قد أدىل باو  فالوا طة واهدة

اوشررقاو ال يرثررون مررع اجلررد   وقررد أدلرروا مجيعررا  إن أبنرراو اإلخرروة: وهررلا الرردليل منررحقض علرريهم بقرروهلم : نقضرره 
 . باو  

 :أما أهل القول الثاين فا حدلوا 
إن امرن هلك ليس لـه ولـد ولـه أخـت فلهـا . قل اهلل يفتيكم في الكاللة . يستفتونك  : ر بقوله تعاىل  1

  نصف ما ترك
والكاللررة مررن ال ولررد لرره وال والررد   واوخررت هنررا اوخررت الشررقيقة أو و  برردليل توريثهررا النصررف وهررلا : قرالوا  

 .باالتفاق   فشرع او عزوجل يف توريثها أن يكون كاللة ال ولد له وال والد   واجلد والد 
وم و اآليحران داللحهمرا واهردة فكمرا وقد ا حدللحم باآلية اليت تقدم ذكرها علهلل أن اجلد ججب اإلخوة : قالوا  

أن اآلية اليت فيها ذكر اإلخوة وم ا حدللحم بالكاللة علهلل أن اجلد ججب اإلخوة وم فا حدلوا أيضا هلرله اآليرة 
علهلل أن اجلد ر بلكر الكاللرة ر ججرب اإلخروة اوشرقاو أو و    فاآليحران عرب أن يكرون مردلو،ا واهرد   ون 

 .لفظهما واهد
و .  “أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكرر  “: قال  وون النـ ر صلهلل او عليه و لم ر: لوا ر قا 2

جهة اجلد جهة أبوة   وجهة اإلخوة جهة أخوة   وال شّك أن جهة اوبوة مقدمة علهلل جهرة اوخرّوة يف العصربة 
 . باالتفاق 
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دخال يف جهة اوبّوة   وهلا فيه نظر ظاهر فاو عرز وجرل النزاع وقع عند الفقهاو ون اجلد عندهم ليس م وهلا
 .ويف غريها من اآليات  واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب  : قد مساه أبا كما يف قوله تعاىل 

 : بيان الراج  
 . وهو أن اجلد ججب اإلخوة اوشقاو وو  . والراج  هو القول الثاين 

د و اإلخرروة اوشررقاو أو و  وأن الررراج  أنرره ججرربهم وهينئررل فررال حنحرراج إىل مررا تقرردم الكررالم علررهلل مسررألة اجلرر
يلكره املؤلف هنا من طريقة توريرا اجلرد مرع اإلخروة فهرو القرول الرراج  الرلي يرلهب إليره احلنابلرة ومرن وافقهرم 

 .ممن تقدم ذكره 
 .و نحدرا  اليوم طريقة توريا اجلد مع اإلخوة 

 : للجد مع اإلخوة هالحان 
 :الحالة األولى 

 .فيأخل اوه  منهما . فإن اجلد خيري بني الثلا واملقامسة . أال يكون يف املسألة صاهب فرض  
 : مثال 

 .فالثلا أه  للجد ون نصيبه مع املقامسة يكون الربع: تويف عن جد وثالثة إخوة أشقاو 
 : مثال رخر 

 .ل اا النصف فاملقامسة هنا أه  له ونه يأخ: تويف عن جد وأخ شقيق 
 . إذن هو خمري بني الثلا واملقامسة 

فإن صّ  هلا عنه فهو معارض بقول من اليوّرث اإلخوة . ودليل الثلا منقول عن  يد بن ثابت رضي او عنه 
 .وإن مل يص  فال إشكال . مع اجلد أصال 

 هب فرض يقحضي هلابل الدليل خيالف هلا ؛ فإنه هيا ال صا. وال دليل من الكحا  والسنة علهلل هلا 
اجلرد يقروم مقرام او   وهيرا ال صراهب فررض . الحعصيب   وإذا أعطيناه الثلا فقرد جعلنراه صراهب فررض 

 .فالواجب هو أن يأخل الباقي وهنا أعطيناه الثلا 
 

 : الحالة الثانية 
 ة امسملقا الباقي   و االسد    و ثل :أن يكون يف املسألة صاهب فرض فإنه خيري بني ثالثة أمور 

 : مثال 
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فثلرا البراقي هرو السرد    واملقامسرة . فالزوج يأخل النصف   ويبقهلل النصرف : تويف عن  وج وأخ شقيق وجد 
 . فاملقامسة أه  له . يأخل منها اجلد الربع 

 .وثلا الباقي ال أصل له إال ما  يأيت يف مسألة العمريحني 
 . ]مة عن ثلث المال أعطيه فمن نقصته المقاس [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .هكلا قال . هلا مع غري ذوي الفرض . فيعطهلل أفضلهما . إذن هو خمري بني املقامسة وبني ثلا املال 
ومـع ذي فـر  بعـده األحـ  مـن المقاسـمة أو ثلـث مـا بقـي أو سـدع  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

  ]الكل 
 .بني السد  و ثلا الباقي واملقامسةإذن إذا كان يف املسألة صاهب فرض فإنه خيري 

  ]فمن لم يبق سوى السدع أعطيه وسقط اإلخو   [:قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى
وإذا ا رحوفت . إذا أعطي اجلد السد  ومل يبرق شريو لوخروة فرال شريو هلرم   ون الفرروض قرد ا رحوفت ال كرة 

 . الفروض ال كة فال شيو للعصبة 
 ]إال في األكدرية  [: تعالى  قال المؤلف ـ رحمه اهلل

و للا مسيت باوكدرية   فسميت أكدريرة وهنرا كردرت وعكررت علرهلل مرلهب  يرد رضري او عنره ؛ فرإن ملهبره 
 . أّن السد  إذا أخله اجلّد فال شيو لوخوة 
 . وهنا يف مسألة اوكدرية ترث اإلخوة معه 

فللررررزوج النصررررف   ولررررألم  ( :قة أو و  أي شررررقي) وأخررررت لغررررري أم   وجررررد  وأم   وج: و اوكدريررررة هرررري 
 . الثلا   و للجد السد  لوجود صاهب فرض   ولألخت النصف 

واهرد = اثنران   و للجرد السرد  = ثالثرة   واوم هلرا الثلرا = فاملسألة يف اوصل من  حة ؛ الزوج له النصرف 
نصرريب : نئررل نقررع يف إشرركال فحي. لكررن املسررألة مررن  ررحة فحعررول إىل تسررعة . ثالثررة = واوخررت هلررا النصررف . 

 . اجلد واهد من تسعة   ونصيب اإلخوة ثالثة من تسعة   وال ميكن هلا فهلا كّدر هله املسألة 
 . وهنا هله املسألة جعلت من مسائل الحعصيب وفيها عول . ون مسائل العصبة ال عول فيها 

مع بني نصااما وععل لللكر مثل هر  وهلا ال ميكن   فنج: أصب  للجد واهد ولألخت ثالثة   قالوا : إذن 
واهررد وثالثررة ا مرروع أربعررة  : قررالوا  .اونثيررني علررهلل قاعرردتنا   ون اجلررد مررع املقامسررة يأخررل ضررعف مررا لألنثررهلل

ونضراا يف ثالثة فحساوى اثنرا عشرر فيعطرهلل اجلرد ةانيرة واوخرت أربعرة للرلكر مثرل هر  اونثيرني فحصرب  املسرألة 
 .لا يف الكالم علهلل احلسا  إن شاو او تعاىل ويأيت ه. من  بع وعشرين 
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اجلرد يررث البراقي وهرو السرد    واوخرت  :  وج و أم وجرد وأخرت شرقيقة : وعلهلل القرول الرراج  املحقردم 
 .الشقيقة ال إرث هلا وهنا هينئل ال ترث 

 .وهلا يبني ضعف هله املسألة و ما فيها من الكدر والحناقض 
 ]و ال يعول وال يفر  ألخت معه إال بها  [: الى قال المؤلف ـ رحمه اهلل تع

ال يفرررض   ونررا إذا جعلنرراهم عصرربة فللررلكر مثررل . أي فررال يعررول وال يفرررض وخررت مررع اجلررد إال يف اوكدريررة 
 . ه  اونثيني فال فرض   وهنا أعطيناها الفرض وهو النصف 

 .جعلنا هلا فرضا والقاعدة يف إرث اجلد و اإلخوة أهنا من با  الحعصيب   وهنا قد 
  ]و ولد األب إن تفردوا معه كولد األبوين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . فإذا كان مع اجلد إخوة و  منفردين فإهنم يرثون كإرث اإلخوة اوشقاو . هم اإلخوة و  : ولد او  
 :مثال 

 . النصف فللجد النصف ونه اوه  له   ولألخ و   : توىف عن جد و أخ و  
  ]فمن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد األبوين دون ولد األب [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . وة و  يف العّد و ال يعطون شيئافإن اجحمعوا فكان مع اجلد إخوة أشقاو و إخوة و  فحينئل يدخل اإلخ
 : مثال 

 .تويف عن جّد و أخ شقيق وثالثة إخوة و  
و  و اإلخرررروة اوشررررقاو و القاعرررردة يف الحعصرررريب أننررررا نسررررقط اإلخرررروة و  إذا اجحمعرررروا مررررع  فرررراجحمع اإلخرررروة
 .اإلخوة اوشقاو 

وإمنررا . إذن نقسرم املسرألة كررأن فيهرا أربعررة إخروة أشرقاو ا بعررد املقامسرة يأخررل اوخ الشرقيق مرا بيررد اإلخروة و  
 . كلما كثرت اوشقاو كلما قل نصيب اجلد أدخلوا يف املقامسة إضرارا باجلد لكي يكون نصيبه أقل ؛ ونه  
هرلا أمرر ال شربيه لرره يف علرم الفررائض واليف الشررريعة . وهرلا ال شرك أنره باطررل   إذ كيرف يفررض هلرم ا مينعررون 

 .أصال
اوه  للجد الثلرا   ويبقرهلل الثلثران لوخروة ا يأخرل اوخ الشرقيق مرا بيرد اإلخروة و  : ففي املسألة املحقدمة 

 .لثان فيكون له الث
 

 :مثال رخر 
 .تويف عن جد و أخ شقيق وأخوان و  
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  والثلثران  لكن نقول خرل الثلرا. اوه  لأل  هنا الثلا   وإذا أ قطنا اوخوين و  فإن املقامسة أفضل له 
 . النصيب لكم بل يأخله اوخ الشقيق فيأخل الثلثني : الباقيان لوخوة و  واوخ الشقيق   ا نقول لوخوة 

 ]وأنثاهم تمام فرضها ، وما بقي لولد األب  [: المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى  قال
 .فحأخل اونثهلل متام فرضها ر وهو النصف ر وما بقي يكون لوخوة و  

 .تويف عن جد وأخت شقيقة و أخ و  : مثال 
 . الباقي لألخ و فحأخل اوخت الشقيقة متام فرضها ر وهو النصف ر و : فاجلد يأخل الثلا   ويبقهلل الثلثان 

 . والشك أن مثل هله املسائل اليت فيها تناقضات كثرية تدل علهلل ضعف هلا امللهب 
 . كما تقدم تقريره . وللا فالراج  هو القول بأن اإلخوة اوشقاو واإلخوة و  ال يرثون مع اجلد 

 فصل
 . هلا الفصل يف إرث اوم 

  ]ع مع وجود والد أو ولد ابن ول م السد [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
ولـد  وألبويه لكل واحد منهما السدع إن كـان لـه }: اوم هلا السد  هيا وجد الفرع والوارث لقوله تعاىل 

 . فإن كان له ولد أو ولد ابن فإن اوم هلا السد  لآلية الكرمية {
 : مثال 

 . السد    لوجود الفرع الوارث : لألم : تويف عن أم وابن 
 ]و اثنني من إخوة أو أخوات  [: املؤلف ر رمحه او تعاىل قال 

 . إذا وجد اثنان من اإلخوة أو اوخوات  واو كانوا أشقاو أو و  أو وم فلها السد  : كللك 
 : مثال 

 . فلألم السد   : تويف عن أم وأخحني وم 
 [ .فإن كان له إخوة فألمه السد   : ]ودليل ذلك قوله تعاىل 

  ]و الثلث مع عدمهم  [: ؤلف ـ رحمه اهلل تعالى قال الم
 .فهما شرطان عدميان . فحأخل اوم الثلا مع عدم اإلخوة وعدم الولد 

 .عدم الفرع الوارث (  1
 . واملراد ام اثنان فأكثر يف ملهب مجهور الصحابة رضي او عنهم. عدم اجلمع من اإلخوة ( 2

 {له ولد وورثه أبواه ف مه الثلث فمن لم يكن  }:قوله تعالى : دليل ذلك 
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ولــ ب . مــع زوجــة و أبــوين والســدع مــع زوج و أبــوين ، والربــع  [: قــال المؤلــف ـ رحمــه اهلل تعــالى 
 ]مثالهما

 ( .ثلا الباقي : ) كان اووىل أن يقول 
 .فحححصل السد  يف املسألة اووىل والربع يف املسألة الثانية 

ومسيحا برالعمريحني لقضراو عمرر برن اخلطرا  ر رضري او . ،ا املسألحان العمريحان  فلألم ثلا الباقي يف مسألحني  
 .عنه ر اما 

 . وج و أم و أ   :املسألة اووىل 
  او  له الباقي وهو السد  . واوم هلا الثالا . الزوج له النصف : ففي هله املسألة . 

د  فيكرون للمررأة ضرعف مرا للرجرل   والقاعردة أن املررأة غري أنه الميكن أن يكون اوم هلا الثلا واو  لره السر
أمرا هنرا فقرد أخرلت . الميكن أن تأخل أبدا ضعف الرجل   بل إما أن يكون هلا نصف نصيبه وإما أن تسراويه 

 . ضعفه 
الررزوج لرره النصررف وتأخررل اوم ثلررا : بررأن أعطررهلل اوم ثلررا البرراقي فحينئررل : فقسررمها عمررر ر رضرري او عنرره ر 

 . فأصب  هلا ضعفها فجرى هلا علهلل القاعدة . ويأخل او  ثلثني . ي وهو الربع هنا نصف الباق
 .  وج و أم و أ  : املسألة الثانية 

  فحكرون . فإذا قسمنا علهلل الطريقة السابقة   فإن الزوجة تأخل الربع   وتأخل اوم الثلا   و لأل  البراقي
 اوم 

 :ر إشكال ودفعه 
فظرراهر اآليررة أن اوم  فــمن لــم يكــن لــه ولــد وورثــه أبــواه ف مــه الثلــث  : ل قررال إن او عزوجرر: فررإن قيررل 

 فما اجلوا  علهلل هلا ؟ . تأخل الثلا مطلقا 
 .فإذا انفرد اوبوان فلألم الثلا والباقي لأل  هلا هو ظاهر اآلية . هلا إذا انفردا : أن يقال : اجلوا  

وجد هرلا الروارث اآلخرر  روى الوالردين أعطاهرا ثلرا البراقي فأعطراه وللا فعمر بن اخلطا  ر رضي او عنه ر ملا 
هقه وجعل الباقي كأنه تركة تامة فقد انفردا اا فأعطهلل اوم ثلا الباقي فحينئرل خرجرت هرله املسرألة عرن اآليرة 

 وهنررا مل ينفررردا برراإلرث بررل دخررل معهمررا وارث رخررروورثــه أبــواه ف مــه الثلــث  : املحقدمررة   فقولرره تعرراىل 
 . فأعطهلل عمر ر رضي او عنه ر هلا الوارث هقه وانفرد اوبوان بال كة فأعطهلل اوم الثلا أي من الباقي 

 .ر و خالف ابن عبا  ر رضي او عنهما ر كما يف البيهقي وغريه ر مسحدال اله اآلية فأعطهلل اوم الثلا مطلقا 
 : الراج  
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 تقدم وملخالفة هلا لقاعدة الفرائض كما.لثلا هيا انفرداإال أخل اوالصحي  خالف هلا ون اآلية ال تفيد 
 : اخلالصة 

 . إذن اوم تأخل السد  إذا وجد فرع وارث أو وجد مجع من اإلخوة 
 : وتأخل الثلا بثالثة شرو  عدمية 

 .عدم الفرع الوارث  (1
 .عدم اجلمع من اإلخوة  (2
 . أن ال تكون املسألة إهدى العمريحني  (3

  فصلفصل
 .اجلدة  هلا الفصل يف إرث

  ]ترث أم األم و أم األب و أم أب األب ـ وإن علون أمومة ـ السدع  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
دلرت السررنة علررهلل إرث اجلرردة كمررا عنرد اخلمسررة إال النسررائي مررن هررديا املغرررية برن شررعبة و إمررد بررن مسررلمة ر 

 .واحلديا هسن بشواهده . ة السد  أعطهلل اجلد رضي او عنهما ر أن النـ ر صلهلل او عليه و لم ر
 . أعطهلل اجلدة السد  إن مل يكن دوهنا أم  ويف  نن أيب داود بإ ناد البأ  به أن النـ ر صلهلل او عليه و لم ر

 : واجلدة اليت ترث يف املشهور من امللهب هي 
 .أم اوم وإن علت مبحض اإلناث ؛ أي أم اوم   وأم أم اوم وهرركلا  (1
 .وهرركلا . علت مبحض اإلناث ؛ أي أم او   و أم أم او  أم او  وإن  (2
 .وهرركلا . أم أ  او  وإن علت مبحض اإلناث ؛ أي أم أ  او    و أم أم أ  او   (3
 
وذلك وهنا مل تدِل باو  وال بأ  او  وال باوم . يف املشهور من احلنابلة  فأم أ  أ  او  الترث: وعلريه 
 . 

 :اودلة 
أعطرهلل ثرالث جردات ؛   مبا روى أبو داود من هديا إبراهيم النخعي أن النـ ر صلهلل او عليه و لم ر وا حدلوا

 . جدتني من جهة او    وجدتني من جهة اوم 
 . أم او    و أم أ  او  : فاجلدتان اللحان من جهة او  ،ا 

 . أم اوم : واليت من جهة اوم هي 
 :جلدات القول الثاين ر يف الوارث من ا
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 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

وإن كرران هنرراك مررن . برل اجلرردات يرررثن مطلقررا ر ولررو كانرت أم أ  أ  أ  أ  او : وقرال الشررافعية واحلنفيررة 
 .وهلا مع ندرته لكنه قد يقع . و إن كان بينها وبني امليت ثالث رباو أو أربعة  اآلباو أكثر من االثنني   أي

بررلكر مسرربوق بررأنثهلل   فهررله هرري الرريت الترررث  أن اجلرردة الرريت الترررث هرري كررل جرردة  رربقت: فالقاعرردة عنرردهم 
وأمررا  ررواها ر وهررن مررن مل يكررن بيررنهن وبررني . كررأم أ  اوم   فإهنررا الترررث وهنررا مسرربوقة بررلكر مسرربوق بررأنثهلل .

 . فإهنا ترث  امليت ذكر مسبوق بأنثهلل ر
 . وهل هو الراج  

 :املناقشة 
 .واملر ل من أقسام احلديا الضعيف أما احلديا اللي ا حدل به أهل القول اوول فهو هديا مر ل 

 . اجلدة السد   وأما اوهاديا اوخرى فهي أهاديا عامة يف إعطاو النـ ر صلهلل او عليه و لم ر
 . أن كل أنثهلل من اوصول مل تسبق بلكر مسبوق بأنثهلل فإنه وارثة لعموم اودلة : فالصحي  

  ] فمن تحاذين فبينهنّ  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
فيكررررون بينهمررررا . أي إذا أصرررربحن بدرجررررة واهرررردة كررررأن  حمررررع أم اوم و أم او  فإهنمررررا تشرررر كان يف السررررد  

 . وهلا باتفاق الصحابة ر رضي او عنهم ر . بالسوية 
 ]ومن قربت فلها وحدها  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 :مثال 
 . سد  يكون للقرىب منهما وهي أم اومإذا اجحمع يف مسألة أم اوم و أم أم اوم فإن ال

 :مثال رخر 
 .فالسد  يكون وم اوم  : أم اوم   وأم أ  او  : إذا اجحمع يف مسألة 

 ]وترث أم األب والجد معهما كمع العم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 هل ظجب او  أمه أم ال ؟ : املسألة هنا هي 

 . واجلدة هي أم او  .   جدة وأ: إذا اجحمع يف مسألة 
 . بل ترث معه . أن او  ال ججب أمه : واجلوا  

 وقرد روى ال مرلي يف  رننه ر و احلرديا هسرن بشرواهده ر أن أول جردة أعطاهرا النرـ ر صرلهلل او عليره و رلم ر

 . السد  معها ابنها وابنحها هي 
 . اجلدة مع او   فهنا ورث النـ ر صلهلل او عليه و لم ر
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

فالقاعدة يف . أعطهلل اجلدة السد  ما مل يكن دوهنا أم  حديا املحقدم ذكره أن النـ ر صلهلل او عليه و لم رولل
 .أهنا ترث السد  مامل يكن دوهنا أم : اجلدة 

 .جد وأم اجلد فإهنا ال ظجب به بل ترث معه : ر كللك إذا اجحمع يف مسألة 
 .من با  أوىل  ]كمع العم   [

و لو تزوج بنت خالتـه فجدتـه أم . وترث الجد  بقرابتين ثلثي السدع  [: ه اهلل تعالى قال المؤلف ـ رحم
 ]. ولو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه و أم أب أبيه . أم أم ولده ، وأم أم أبيه 

 . قد تكون اجلدة تلي بالقرابة من جهحني   كأن تكون جدة من او  وهده من جهة او  
هحررني   ولررك جرردة أخرررى مررن جهررة واهرردة مررن جهررة او  أو مررن جهررة اوم   فهررل فررإذا كرران لررك جرردة مررن ج

 يقحسمن السد  بالسوية أم ال ؟ 
 .وثلا السد  يكون للجدة اليت أدلت جبهة واهدة .  أن من أدلت جبهحني ترث ثلثي السد : اجلوا  
 : الدليل 

فلررو . ميكررن أن يكررون الررزوج ابررن عررم كمررا . وذلررك ون اجلرردة اووىل جرردة مررن جهحررني فهرري يف احلقيقررة جرردتان
. فيكرون لره النصرف كرزوج ويكرون لره البراقي ونره ابرن عرم  : ماتت امرأة عن  وج و وجها أيضا ابرن عمهرا 

 .هلا هو املشهور يف امللهب . فهنا قد أدىل جبهحني فكللك اجلدة إذا أدلت جبهحني 
 :اخلالصة 

 .اوم  أهنا ترث السد  مع عدم: إذن القاعدة يف اجلدة 
وأمرررا إذا مل يكرررّن . وأن اجلررردات إن كرررّن مررردليات جبهرررة واهررردة وكرررّن بدرجرررة واهررردة فرررإهنّن يشررر كن يف السرررد  

 .بدرجة واهدة بل إهداهّن أقر  من اآلخرى فأقر  القرىب ظجب البعدى 
تررد   وإن كررّن يف درجررة واهرردة   وإهررداهّن تررد  جبهحررني فررإن ثلررا السررد  ملررن تررد  جبهررة وثلثرري السررد  ملررن

 . جبهحني 
 فصل

  ]والنصف فر  بنت وحدها  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 :النصف فرض البنت بشرطني 

 .عدم املعصب وهو أخوها أي االبن _1
 .عدم املشارك وههلل أخحها أي البنت _2

 : مثال 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 . فللبنت النصف لعدم املعصب واملشارك  : تويف عن بنت وأ  
 . يس لواهدة منهما النصف لوجود املشارك فإذا مات عن بنحني فل

 . وإذا مات عن ابن وبنت فالترث النصف لوجود املعصب 
 : الدليل 

 وإن كانـت واحـد  فلهـا النصـف . فمن كّن نساء فوق اثنتين فلهـّن ثلثـا مـاترك : ودليل ذلك قوله تعاىل
 . وإن كانت واهدة فلها النصف . فدلت هله اآلية علهلل أن البنت إن كان معها مشارك فإن هلما الثلثني 

يوصـــيكم اهلل فـــي :قرررال تعررراىل . ودلرررت ريرررة أخررررى علرررهلل أن املعصرررب إذا وجرررد فللرررلكر مثرررل هررر  اونثيرررني 
 . أوالدكم للذكر مثل ح  األنثيين 
  ]ثم هو لبنت ابن وحدها  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .أي النصف : ا هو 
 :  وذلك بثالثة شرو : لنبت ابن 

 . ر عدم املعصب وهو ابن االبن أو ابن عمها  1
 .ر عدم املشارك وهي أخحها أو بنت عمحها أو بنت عمها 2
 . ر عدم وجود فرع وارث أعلهلل منها كاالبن أو البنت  3

 :مثال 
 .فلبنت االبن النصف  : تويف عن بنت ابن وأخ شقيق 

 
 

 : مثال رخر 
النصف لعدم املشارك وعدم املعصرب وعردم وجرود فررع وارث أعلرهلل  فلبنت االبن : تويف عن بنت ابن وعم 

 . منها 
  ]ثم األخت ألبوين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . وهي اوخت الشقيقة 
 : وترث النصف بأربعة شرو  

 .وهي اوخت الشقيقة . ر عدم املشارك  1
 .وهو اوخ الشقيق . ر عدم املعصب  2
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 .كاو  واجلد . من اللكور  ر عدم اوصل الوارث 3
 . كالبنت وبنت االبن وابن االبن . ر عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثهلل  4

 ]أو ألب وحدها  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . كللك ترث اوخت و  النصف 

 : وذلك خبمسة شرو  
 . وهي الشرو  امللكورة يف إرث اوخت الشقيقة النصف :  4ر  1
 :د شرطا خامسا وهو وتزي
 .ة فأكثر فإهنم ججبوهنا عن النصفر عدم و جود اوشقاو والشقيقات فإن وجد أخ شقيق أو أخت شقيق5

إن امــرن هلــك لــيس لــه ولــد ولــه أخــت فلهــا . اهلل يفتــيكم فــي الكاللــة : قــل . يســتفتونك  }:قررال تعرراىل 
 {ين فلهما الثلثان مما تركفمن كانتا اثنت. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد . نصف ماترك 

  ]والثلثان لثنتين من الجميع إن لم يعصبن بذكر  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .فهله اوصناف اوربعة هلّن الثلثان إذا اخحل شر  عدم املشارك 

 .فإذا وجد املشارك مع توفر  ائر الشرو  السابقة فإهنن يرثن الثلثني 
 : مثال 

 . لوجود املشارك وعدم املعصب . فللبنحني الثلثان  :   تويف عن بنحني وأ
إذا تررروفرت الشررررو  السرررابقة  ررروى شرررر  عررردم املشرررارك فحينئرررل تنحقرررل مرررن فريضرررة النصرررف إىل فريضرررة : إذن 
 . الثلثني

 
 ]والسدع لبنت ابن فأكثر مع بنت  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

وإمنررا . لت البنررت النصررف فلبنررت االبررن السررد  تكملررة الثلثررني فبنررت االبررن تأخررل السررد  مررع البنررت فررإذا أخرر
 . ومعصبها هو ابن االبن . تأخل السد  مع عدم املعصب 

وقضرنّي ارا بقضراو النرـ ر : بنت وبنت ابن وأخت فقال : روى البخاري يف صحيحه أن ابن مسعود  ئل عن 
 .ولألخت الباقي  .ولبنت االبن السد  . للبنت النصف :  صلهلل او عليه و لم ر

 .فبنت االبن تأخل السد  مع البنت وإن كّن ر أي بنات االبن ر أكثر من واهدة 
 : مثال 

 . السد    يقحسمنه بالسوية : فلبنات االبن الثالث  : مات عن بنت وثالث بنات ابن وأخت 
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  ]فيهما  واألخت فأكثر ألب مع أخت األبوين مع عدم معصب [:قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى
فرررإذا أخرررلت اوخرررت الشرررقيقة النصرررف بحررروفر . فاوخرررت و  مرررع الشرررقيقة تقررروم مقرررام بنرررت االبرررن مرررع البنرررت 

السرد  قيا را : الشرو  اليت تقدم ذكرها وهي أربعة   ويف املسرألة أخرت او  وال معصرب هلرا فلألخرت و  
 .وكللك إمجاعا . علهلل بنت االبن مع البنت 
فمن استكمل الثلثين بناٌت ، أو هما سـقط منـن دونهـّن إن لـم يعصـبهّن  [: تعالى قال المؤلف ـ رحمه اهلل 

 ]ذكر بمزائهّن أو أنزل منهّن 
إذا ا ررحكمل الثلثررني بنررات كررأن يكررون يف املسررألة ابنحرران أو ثررالث بنررات وبنررت ابررن فررال شرريو لبنررت االبررن ون 

 .البنات ا حكملن الثلثني 
ولبنرت االبرن السرد  تكملرة الثلثرني . و بنرت ابرن ابرن   فللبنرت النصرف بنت وبنت ابن :  ]أو هما  [: قوله 

 .والشيو لبنت ابن االبن
 .فإذا ا حكمل الثلثني بنات أو بنات وبنات ابن  قط من دوهنّن إن مل يعصبهّن ذكر بإ ائهّن 

 : مثال 
ا السرد  ال ررحكمال الثلثرران   وبنرت االبرن لرريس هلر: فللبنحرني  : مرات رجرل عرن بنحررني وبنرت ابرن وابررن برن 

ولكنهرررا ال تررررث برررالفرض لوجرررود ابرررن االبرررن الرررلي قرررد عصررربها فلهمرررا البررراقي للرررلكر مثرررل هررر  .البنرررات الثلثرررني 
 :أو أنزل منهّن كما يف املثال الحا  . اونثيني  واو كان هلا املعصب بإ ائهّن كما يف هلا املثال 

 :مثال رخر 
 :ابن ابن االبن يعصبها مع أنه أعال منه   لقوله تعاىل ف : مات عن بنحني وبنت ابن وابن ابن ابن 

 . ويسمهلل االبن املبارك  يوصيكم اهلل في أوالدكم  
  ]وكذا األخوات من األب مع أخوات األبوين إن لم يعصبهّن أخوهّن  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

لكن إن عصبها أخوهرا فإهنرا تررث .و  إذا مات عن شقيقني وأخت و  فللشقيقني الثلثان والشيو وخت ا
 . ومعصب اوخت و  هو اوخ و  . تعصيبا 
 : مثال 

والبراقي لرألخ و  واوخرت و  للرلكر . فللشرقيقني الثلثران  : مات عن شقيقني وأخرت و  وأخ و  
 . مثل ه  اونثيني 

 ]فر  البنت فأزيد  واألخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن [:قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

عنرد عردم اوخرت الشرقيقة ر فلرو كانرت أخحران شرقيقحان أو ثرالث أخروات  اوخرت الشرقيقة أو اوخرت و  ر
 . شقيقات وعند عدم اوخوات الشقيقات   ثالث أخوات و  

 .فاوخت فأكثر ترث بالحعصيب ال بالفرض ما فضل عن فرض البنت فأ يد 
 : مثال 

 .فللبنحني الثلثان   ولألخحني الشقيقحني الباقي : يقحني مات عن بنحني وأخحني شق
 .وهله تسمهلل العصبة مع الغري . اوخوات الشقيقات أو و  عصبة مع البنات وبنات االبن : إذن 

ودليرل هررله املسررألة هررديا ابررن مسررعود ر رضرري او عنره ر السررابق أنرره وّرث اوخررت البرراقي فجعلهررا عصرربة مررع 
 .البنات 
 : مثال 
 .الباقي لألخت و  تعصيبا . فلبنيت االبن الثلثان  : ت عن بنيت ابن وأخت و  ما

وللــذكر أو األنثــى مــن ولــد األم الســدع ، و الثنــين فأزيــد الســدع  [: قــال المؤلــف ـ رحمــه اهلل تعــالى 
  ]بينهما بالسوية 

 :د  بثالثة شرو  لللكر أو اونثهلل من ولد اوم أي اوخ وم أو اوخت وم لكل واهد منهما الس
 .كأن يكون يف املسألة أخ وم أو أخت وم ال أكثر . ر االنفراد  1
 .فإن كان يف املسألة فرع وارث فال يأخل اوخ وم أو اوخت وم شيئا . ر عدم الفرع الوارث  2
 . فإذا وجد او  أو اجلد فال يرث هله النصيب . ر عدم اوصل الوارث من اللكور  3

أكثررر مررن واهررد أي اثنررني أو اثنحررني فررأكثر فالثلررا بينهمررا بالسرروية   للررلكر مثررل اونثررهلل   وذلررك مررع  فررإذا كررانوا
 .توفر الشر  الثاين والثالا 

 : مثال 
 .فالثلا بينهم بالسوية الفرق بني ذكرهم وأنثاهم  : مات عن مخسة أخوة وم 

 :الدليل 
 ولـه أخ أو أخـت فلكـل واحـد منهمـا السـدع فـمنو إن كان رجل يـورث كاللـة أو امـرأ   : لقوله تعالى 

 [يورث كاللة وله أخ أو أخت وم .. ]ويف قراوة غري مشهورة   كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
 . وهو مروية عن  عد بن أيب وقايف وغريه 

 . وقد اتفق العلماو علهلل أن املراد اا اوخوة وم 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 فصل في الحجب
 .املنع : احلجب لغة 

 .منع وارث من نصيبه بالكلية أو بعضه : اصطالها و 
 (باعحبار مقدار احملجو  : ) نوعا احلجب 

 .هجب هرمان   وهجب نقصان : فاحلجب نوعان : وعليه 
 .أن مينع الوارث من نصيبه بالكلية : فحجب احلرمان 

 :مثال 
اوخ وم والشرررقيق هجرررب  فرررإن االبرررن ججرررب. أخ وم أو أخ شرررقيق ووجرررد معهرررم ابرررن : إذا وجرررد يف مسرررألة 

 .فاليأخلان من نصيبهما شيئا . هرمان 
 .فهو أال يأخل الوارث أوفر هظيه بل يأخل اوقل : وأما هجب النقصان 

 : مثال 
 . إذا وجد مع الزوج ابن فإن الزوج ال يأخل أوفر هظيه بل يأخل أقلهما وهو الربع 

 (باعحبار نوع احلاجب : ) نوعان رخران للحجب 
 .وهو نوع من احلجب . الفصل هو يف هجب اوشخايف وهلا 

وهررو أن يقرروم بررالوارث وصررف مينعرره مررن اإلرث كررأن يقرروم برره الرررّق أو . هجررب اووصرراف : والنرروع اآلخررر هررو 
 . القحل أو الكفر   فإن هلا هاجب له وصفا 

 ]تسقط األجداد باألب  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .فإذا مات عن أبيه وجده فال شيو للجد . فاوجداد يسقطون باو  

 
 ]واألبعد باألقرب  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .فيسقط جد اجلد باجلد 
 .فاو  يسقط أ  او  وهرركلا. كل أصل وارث ذكر فإنه ُيسقط من فوقه من جنسه : إذن 

 ]والجدات باألم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .فالشيو وم اوم  أم وأم أم: لةفإذا اجحمع يف مسأ

 .كل أصل وارث أنثهلل يسقط من فوقه من جنسه : فإذن 
 .فكل وارث من اوصول يسقط من فوقه من جنسه 
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 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 ]وولد االبن باالبن  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
ن ووجرد فررع وارث دونره فرإذا وجرد االبر. فإهنمرا يسرقطان براالبن . املراد به ابن االبن و بنت االبرن : ولد االبن 

 .فإن االبن يسقطه 
 . فكل فرع وارث ذكر يسقط من ظحه : وعليه 
 :مثال 

 .فالشيو البن االبن لوجود االبن  : مات عن ابنه وابن ابنه 
 : مثال رخر 

 . فإن االبن ججب بنت االبن  : مات عن ابنه وبنت ابنه 
ّن إال إن ا ررحكملت الثلثررني وإال فعلررهلل الحفصرريل املحقرردم يف وأمررا اإلنرراث مررن الفرررع الرروارث فررال ججرر  مررن ظررحه

 . تكملة الثلثني 
 ]وأب  و ولد األبوين بابن وابن بن [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

فاإلخوة اوشقاو ُججبون براالبن وابرن االبرن . املراد ام اإلخوة اوشقاو  واو كانوا ذكورا أو إناثا : ولد اوبوين 
 .و باو  

 . وكلا باو  . هم ججبون بكل فرع وارث : إذن 
 :مثال 

 .فالترث الشقيقة شيئا  : مات عن أخت شقيقة وابن 
 : مثال آخر 

 .فال شيو لألخ الشقيق  .: مات عن أخ شقيق وابن ابن 
 

  ]وولد األب بهم وباألخ ألبوين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . فإهنم ُججبون بالفرع الوارث اللكر وباو  وباإلخوة اوشّقاو. اوخت و  هو اوخ و  أو : ولد او  

 ]وولد األم بالولد وبولد االبن وباألب وأبيه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . ون كلمة الولد يدخل فيها اللكر واونثهلل . هو اوخ أو اوخت وم : ولد اوم 

 : فاإلخوة وم ُججبون مبن يلي 
 .أي اللكر واونثهلل فيحجبون بالبنت وباالبن :ر الولد 1

 :مثال 
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 . مات عن بنت وأخ وم فال شيو لألخ وم  
 .اإلخوة وم  إذن كل فرع وارث فإنه ججب

 . وأما اإلخوة و  أو اوشقاو فاللي ججبهم هو الفرع الوارث اللكر 
 . ون بكل فرع وارث فهم ُججب. أي ابن االبن و بنت االبن : ر ولد االبن  2
 .ر او   3
 . أي أ  او  . ر وأبيه  4

ومل يقل يف اإلخوة اوشقاو أهنم ججبون بأ  او  ون اجلرد ال ججرب اإلخروة اوشرقاو أو و  علرهلل مرلهب 
 . احلنابلة 

 .وأما اإلخوة وم فإنه ججبهم 
 ]ويسقط كل ابن أخ وعم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . يسقطان باجلد : فابن اوخ الشقيق وابن اوخ و  . باجلد كل ابن أخ وعم أي يسقط 
فرأ  أ  او  الوا رطة بينره وبرني امليرت اثنران و ابرن . وهلا ما تقدم ذكره محناقض ممرا يردل علرهلل ضرعف قولره 

 . اوخ الشقيق الوا طة بينه وبني امليت اثنان وهم اوخ الشقيق واو  فالوا طة محساوية 
 . د واوخ الشقيق الوا طة واهدة وهي او  و اجل
 . الوا طة هنا منعت   وهناك مع الحماثل مل متنع : قالوا 

 .وهلا تناقض كما تقدم تقريره 
 .كللك العم ججب باجلد فإذا وجد يف مسألة جد وعم فإن العم اليرث شيئا 

 
 العصبات باب

 . مأخوذة من الشد والحقوية : العصبة يف اللغة 
وهنم يشدون ويقروون . بة يف اوصل هم اوقار  من او  كاوخ الشقيق واوخ و  والعم واجلد و  والعص
 .قريبهم 

 . فاملعصب هو اللي يرث بغري تقدير . والحعصيب هو اإلرث بغري تقدير 
 : أهوال العصبات 

 . والعصبة هلم ثالثة أهوال 
 . يكن هناك ذو فرض  وذلك هيا مل. أن يرثوا املال كله : احلال اووىل 
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 : مثال 
 . فلألخ الشقيق املال كله . مات عن أخيه الشقيق 

 . يعين يرث املال كله  وهو يرثها إن لم يكن لها ولد  : قال تعاىل 
 . وذلك هيا كان هناك ذو فرض ومل تسحوف الفروض ال كة . أن يأخلوا ما أبقت الفروض : احلال الثانية 

 .محفق عليه “أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل رجل ذكر  “:   عليه و لم رلقول النـ ر صلهلل او
وذلك هيا كان هناك ذو فررض وا رحوفت الفرروض ال كرة فإنره يسرقط وال يررث . أال يرثوا شيئا : احلال الثالثة 

 . شيئا 
 : مثال 

و اوخ . وللجردة السرد  .  وللجرد السرد . فللبنحرني الثلثران  : وأخ شرقيق  مات عرن ابنحرني وجرد وجردة
 . الشقيق يسقط وال يرث شيئا

 : أنواع العصبات 
 . عصبة بالنفس وبالغري ومع الغري : واعلم أن العصبة علهلل ثالثة أنواع 

 :أما العصبة مع الغير : النوع األول 
 .فقد تقدمت وهّن اوخوات الشقيقات واوخوات و  مع إناث الفرع  

 :مثال 
 . فللبنت النصف وللشقيقة الباقي  : شقيقة  مات عن بنت وأخت

 
 :مثال رخر 

 . فللبنحني الثلثان   واوخت و  هلا الباقي  : مات عن بنحني وأخت و  
 . فالعصبة مع الغري إناث 

 .وتكون اوخت الشقيقة كاوخ الشقيق 
 : مثال 

وال شريو . الشرقيقة تأخرل البراقي واوخرت . فللبنحرني الثلثران  : مات عن بنحرني وأخرت شرقيقة و أخ و  
 . لألخ و  وذلك ون اوخت الشقيقة عصبة فكما لو كان اوخ الشقيق موجودا 

 : العصبة بالغير : النوع الثاني 
 . فهّن اوخوات الشقيقات واوخوات و  والبنات وبنات االبن مع ذكر مماثل يف الدرجة و الوصف 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 . شقيق فلللكر مثل ه  اونثيني فإذا كان يف املسألة أخت شقيقة وأخ 
 . وإذا كان يف املسألة أخت و  و أخ و  فلللكر مثل ه  اونثيني 

 .وإذا كان يف املسألة بنت وابن فلللكر مثل ه  اونثيني 
 .وإذا كان يف املسألة بنت ابن وابن ابن فلللكر مثل ه  اونثيني 

المياثلهررا يف الدرجررة ورغررم ذلررك فإنرره يعصرربها وهررله املسررألة وإذا كرران يف املسررألة بنررت ابررن وابررن ابررن ابررن فهررلا 
 . مسحثناة وقد تقدم ذكر هلا هيا مل تسحكمل البنات الثلثني 

 يوصيكم اهلل في أوالدكم للذكر مثل ح  األنثيين  : قال تعاىل 
 [ في أوالدكم  : ]وقوله 

 . عام يف أوالد الصلب ويف أوالد االبن 
 و إن كانوا إخو  رجاال ونساء فللذكر مثل ح  األنثيين  :اوخوات وقال  بحانه وتعاىل يف 
 . هله يف العصبة بالغري 

 . العصبة بالنفس : النوع الثالث 
وهررم كررل وارث يف اوصررول كرراو  واجلررد ويف الفررروع كرراالبن وابررن االبررن ويف احلواشرري كرراوخ والعررم ر  رروى 

 . حعصبون بأنفسهم اإلخوة وم ر مع املعِحق واملعحقة وعصبحهم امل
 : جهات العصبة 

 .ر البنّوة  1
 .ر اوبّوة  2
 .ر اوخّوة  3
 .ر العمومة  4
 . ر الوالو  5

 ( الوالو العمومة  اوخّوة  اوبّوة  البنّوة ) وهي مقدمة بعضها علهلل بعض حبسب هلا ال تيب 
 : قال بعضهم 

 .عمومة و ذو الوال الححمة   ر  بنروة أبوة أخرروة
 .وعلهلل امللهب هناك درجة  بق ذكرها وهي اجلدودة و أخوة 

 .بنّوة ا أبّوة ا جدودة ا إخوة ا بنو إخوة ا عمومة ا والو : فحكون اجلهات علهلل امللهب 
 .فإذا اجحمع يف اإلرث معصبان من جهحني خمحلفحني فحقدم اجلهة املحقدمة 
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 : مثال 
ون جهررة اوبرروة . والشرريو للعررم . ولررأل  البراقي . لزوجررة الربررع فل : مرات عررن  وجحرره وأبيرره وعمره الشررقيق 

 .مقدمة علهلل جهة العمومة 
 .فإذا كانا يف جهة واهدة فيحقدم اوقر  

 : مثال 
 .فنقدم العم الشقيق علهلل ابن العم الشقيق  : مات عن عم شقيق وابن عم شقيق 

 : مثال رخر 
خ و  علررهلل ابررن اوخ الشررقيق ونرره أقررر  إىل امليررت فإنرره يقرردم او : مررات عررن أخ و  وابررن أخ شررقيق 

 . ون بينهما وا طة بينما بني امليت وابن اوخ الشقيق وا طحان 
 . فإن كانا يف القر   واو فنقدم اوقوى 

وإذا اجحمرع . فإذا اجحمع أخ شقيق وأخ و  فيقردم اوخ الشرقيق علرهلل اوخ و  . واوقوى من أدىل جبهحني 
 .  فنقدم العم الشقيق ونه أقوى وهرركلا عم شقيق وعم و

 : قال بعضهم 
 .وبعد،ا الحقدمي بالقوة اجعال   ر فباجلهة الحقدمي ا بقربررة

 
 

 :مسألة 
 . إذا ماتت عن  وج وأم وإخوة وم وإخوة أشقاو  

 . شيو و اإلخوة اوشقاو ال يبقهلل هلم . فالزوج له النصف واوم هلا السد  واإلخوة وم هلم الثلا 
 : القول اوول 

 .هلا هو ملهب احلنابلة واحلنفية 
فقرد أعطينرا “أحلقروا الفررائض بأهلهرا فمرا بقري فرألوىل رجرل ذكرر  “:  حلرديا الر رول ر صرلهلل او عليره و رلم ر

 . أصحا  الفروض فروضهم ومل يبق للعصبة شيو 
ي او عنه ر اجعل أبانرا محرارا ر يعرين لكن روى احلاكم يف مسحدركه بسند ضعيف أنه قيل لعمر بن اخلطا  ر رض

التعحررده شرريئا ر فهررم عحمعررون برراوم فلمرراذا فرقنررا بررني اإلخرروة اوشررقاو الررلين أدلرروا جبهررة اوم وجهررة او  وبررني 
 . اإلخوة وم اللين أدلوا جبهة اوم   فلنحلف او  وهينئل يكونون كأولئك فنشركهم 
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فمررن ا مسيررت هررله املسررألة . يم هم محررارا أو اجعلهررم هجرررا يف الررويف روايررة اجعررل أبررا. لكررن إ ررنادها ضررعيف 
 . احلمرارية وباحلجريرة واليّمرّية بر

 .قول املالكية والشافعية : القول الثاين 
 : وهينئل نشركهم فنقول . بل نشركهم وجنعل أباهم هجرا يف اليم فال نعحد أباهم شيئا 

 . مه أ هما ونعطي كل واهدا منهم  هما يعين نقس. بقي الثلا فنجعلهم يش كون فيه 
 . هلا هو ملهبهم   وجعلوا أباهم ر كما تقدم ر هجرا يف اليم 

 : املناقشة 
 :قسموا لنا هله املسألة : ولكن ينحقض عليهم بأن يقال هلم 

وتأخررل اوم السررد  ويأخررل اوخ . فررإن الررزوج يأخررل النصررف  : أخ وم ومائررة أخ شررقيق مررع اوم و الررزوج 
نعطي اإلخوة املائة البراقي السرد  فهرل . هركلا تحفق امللاهب اوربعة. والباقي لوخوة اوشقاو . ألم السد  ل

 شركوهم وأعطوهم ما أعطوهم يف املسألة السابقة؟
فالواجرررب علررريهم أن يشرررركوهم يف هرررله املسرررألة كمرررا أن الواجرررب علينرررا مجيعرررا أن نعمرررل . إذن تنرررحقض علررريهم 
 .   ويكفي هؤالو أهنم عصبة يرثون يف مسائل كثرية هيا اليرث اوخ وم بظاهر النص الوارد 

  ]وهم كل من لو انفرد ألخذ المال بجهة واحد : باب العصبات  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .ما اجلهة الواهدة ؟ هي جهة الحعصيب   اه ا ا ممن يأخلها جبهحني 

 
 :مثال 

 .فقد أخله جبهحني . يأخل املال كله فرضا ورّدا  فإنه. لو ماتت عن  وجها فقط 
 ]ومع ذي فر  يأخذ مابقي  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . هله احلال الثانية 
 ]فأقربهم ابن فابنه وإن نزل  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . هله جهة البنوة 
 ]ثم األب  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .وبوة هله جهة ا
 ]ثم الجد وإن عال مع عدم أخ ألبوين أو ألب  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .أما إذا كان اإلخوة و  أو اوبوين موجودين فإهنما يش كون كما تقدم 
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  ]ثم هما  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . أي اإلخوة وبوين و اإلخوة و  
ثم بنوهما أبدا ، ثم عم ألبوين ثم عم ألب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ]أبيه ألبوين ثم ألب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك 
 . ولكن القاعدة املحقدمة تري  من هف  هله الحفاصيل 

 ] ال يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا[:و قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . وهلا صحي  ونه أقر  

 ]فأخ ألب أولى من عم وابنه وابن أخ ألبوين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .فاوخ و  أوىل من ابن اوخ الشقيق 

 ]وهو أو ابن أخ ألب أولى من ابن ابن أخ ألبوين [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .ونه أقر  

 ]ومع االستواء يقدم من ألبوين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .هله مرتبة القوة مع اال حواو يف الدرجة قربا فإنه يقدم َمن وبوين 

 ]فمن ُعدم عصبة النسب ورث المعِتق ثم عصبته  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . عصبة النسب ا عصبة الوالو : إذن 
 

 فصل  
 ]البن وابنه واألخ ألبوين وألب مع أخته مثليهما يرث ا [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . االبن مع البنت يأخل مثليها 

 .ابن االبن مع بنت االبن يأخل مثليها 
 .اوخ الشقيق مع اوخت الشقيقة يأخل مثليها 
 . واوخ و  مع اوخت و  يأخل مثليها 

 .هله هي العصبة بالغري 
 ]صبة غيرهم ال ترث أخته معه شيئا وكل ع [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 العم الشقيق هل ترث معه أخحه شيئا ؟
 .ال :اجلوا  
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 . وهنا من ذوي اورهام 
 ]و ابنا عم أحدهما أخ ألم أو زوج له فرضه والباقي لهما [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .ماتت امرأة عن ابين عمها أهد،ا  وجها أو أخوها ومها  
 : ان هنا مسرألح
 .فله النصف   والباقي هلما  أهد،ا  وجها : إذا قلنا: اووىل 
 .فله السد    والباقي هلما  أهد،ا أخ وم : إذا قلنا : الثانية 

 ]و يبدأ بذوي الفرو  ، وما بقي للعصبة ، ويسقطون في الحمارية  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
وتسرمهلل عنرد القرائلني بالحشرريك باملشررّكة أو املشرربكة لثبروت . وإخروة أشرقاو   وج وأم وإخوة وم: واحلمارية هي 
 .الحشريك فيها 
 :التأصيل هو 

 . ظصيل أقل عدد حبا  رج  هام املسألة بال كسر  
 (  24   12   8   6   5   4   3  2: ) واوصول هي 

 
 
 
 

 : مثال 
 . مات عن  وج وأم و ابن  

  12 
 3 4/1 زوج
 2 6/1 أم
 7 الباقي ابن

 :العول 
 . لغة الزيادة  

 . أن تزيد  هام املسألة عن أصلها  يادة ي تب عليها نقص أنصبة الورثة : اصطالها 
 .  24   12  6: ر واوصول اليت تعول هي 
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 (. 01 ) و ( 9 ) و ( 8 ) و ( 7 ) : إلى تعول ( 6 ) فالستة ـ
   (7  )(  6: ) مثال 

 .ني شقيقحني تويف عن  وج وأخح
  7/

6 
 3 2/1  وج
 4 3/2 شقيقحان

 
   (8  )(  6: ) مثال رخر 

 . مات عن  وج وأم وأخت شقيقة 
وتعرررول (  3) ولألخرررت الشرررقيقة النصرررف (  2) ولرررألم الثلرررا (  2) للرررزوج النصرررف (  6)فأصرررل املسرررألة مرررن 

 (  8) املسألة إىل 
 
 
 

   (9  )(  6: ) مثال رخر 
 .شقيقة وأخت و  وأخت وم  ماتت عن  وج وأخت
ولألخرررت و  السرررد  (  3) ولألخرررت الشرررقيقة النصرررف (  3) للرررزوج النصرررف ( :  6) فأصرررل املسرررألة مرررن 

 ( . 9) فحعول املسررألة إىل ( .  1) ولألخت وم السد  (  1) تكملة الثلثني 
   (11  )(  6: ) مثال رخر 

  .ماتت عن  وج وأم وأخحني وم وأخحني شقيقحني 
ولألخحررني (  2) ولألخحررني وم الثلررا (  1) ولررألم السررد  (  3) للررزوج النصررف ( :  6) فأصررل املسررألة مررن 
 (  4) الشقيقحني الثلثان 
 ( . 11) فحعول املسررألة إىل 

 . ( 07 ) و ( 01 ) و ( 01 ) : إلى يعول ( 01 ) أصل و ـ
   (13 . )(  12: ) مثال 
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 .و أم مات عن  وجة و أخحني شقيقحني 
 ( .  2) ولألم السد  (  8) ولألخحني الشقيقحني الثلثان (  3) للزوجة الربع ( :  12) فأصل املسألة من 
 ( .  13) فحعول املسررألة إىل 

   (15  )(  12: ) مثال رخر 
 . إذا ماتت عن بنحني و وج و أم وأ  

  ولررأل  (  2)    ولررألم السررد (  3)   وللررزوج الربررع (  8 )للبنحررني الثلثرران ( :  12) فأصررل املسررألة مررن 
 ( . 2) السد  

 (  15) فحعول املسررألة إىل 
   (17 . )(  12: )  مثال رخر

 . مات عن ثالثة  وجات و جدتني وأربع أخوات وم وةاين أخوات شقيقات أو و  
 4)   ولألخروات وم الثلرا (  2) السرد    وللجردتني (  3) فللزوجات اوربع ( :  12) فأصل املسألة من 

 ( . 8) ولألخوات الشقيقات أو و  الثلثان ( 
 ( . 17) فحعول املسررألة إىل 

  . واحد  مر  وعشرين سبعة ( 17) إلى يعول ( 12 ) وعشرون أربع واألصل ـ
   (27 : )(  24: ) مثال 

 تويف عن  وجة وأ  و أم وبنحان 
 24 

 3 8/1  وجة

 4 6/1 أب

 4 6/1 أم
 16 3/2 بنتان

 
 مســألة الـــردّ  

 : مثال 
 .مات عن أم وأخت شقيقة 
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 6/5 
 2/2 2/1 أم
 3/2 2/1 شقيقة

 .بقي واهد وهله تسمهلل مسألة الرد 
     :امللاهب 

 : القول اوول 
روض بنسربة فروضرهم أن يُرجع ما بقي من ال كة إىل أهل الفر: مبعىن . ذهب احلنابلة واوهناف إىل القول بالرد 
أكثرر ( 5) مرن (  3) أكثرر مرن الثلرا (  5)مرن (  2) فيكرون ( .  5) فحينئرل يصرب  أصرل املسرألة بعرد الررد 

 .من النصف 
 : أدلة القول اوول 

فهرلا يردل علرهلل أن اإلرث يكرون .محفق عليره  " من ترك ماال فلورثته ":  ر قول النـ ر صلهلل او عليه و لم ر 1
 .للورثة 
 . محفق عليه “وال يرثين إال ابنة    ”:قول  عد بن أيب وقايف ر رضي او عنه ر ر  2

 . فدل علهلل أنه ترث ماله كله 
 .وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اهلل  : ر وقول او عزوجل  3

 : القول الثاين 
 . وذهب الشافعية واملالكية إىل املنع من الردّ 

 : اودلة 
فهرلا لره النصرف مرثال   ويف الررّد يكرون لره أكثرر . تبارك وتعاىل قد أعطهلل أصحا  الفرروض فروضرهم ر بأن او 

 .من النصف 
 : املناقشة 

أنررره قرررد بقررري مرررن اإلرث مرررا : أن هرررلا بسررربب اإلرث   وهرررلا بسررربب رخرررر وهرررو : واجلررروا  عرررن دليرررل املرررانعني 
 .اهحجنا فيه إىل الرّد 

 :الراج  
 . هله املسألة والقول اوول هو الراج  يف

 : مسألة 



 

 
 

 

 هـ4153/  شوال/ تاريخ اإلضافة 

 

  ( فرائضكتاب ال) شرح زاد المستقنع  

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحفظحمد بن عبدهللا الحمد / لفضيلة الشيخ 

32 

 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 . بنت و  وجة و أخ وم 
  8 

 4 2/1 بنت
 1 8/1 زوجة
 ال يرث أخ ألم

 ( .  5) فأصبحت املسألة من 
 . ال كة  5/1ال كة   والزوجة تأخل  5/4فالبنت تأخل 

 :  مسألة
 .مات عن  وج وأخوين وم 

 6/5 
 3/3 2/1 زوج
أخوان 
 ألم

3/1 2/2 

 
 .سألة واليت قبلها أدخلنا الزوج يف الرّد هنا يف هله امل

الررزوج : ويقولرون . رر والررلين يثبحرون مسررألة الررّد ال يثبحررون هرلا وهررم الرلين تقرردم ذكررهم وهررم احلنابلرة واوهنرراف 
 . اليرّد له   وإمنا يرّد إىل بيت املال 

 : مثال 
 .لمني فاالزوجة تأخل الربع والباقي لبيت مال املس. رجل مات عن  وجحه فقط 
 :دليل اللين منعوا الرد للزوج 

والررزوج والزوجررة ليسررا مررن  وأولــو األرحــام بعضــهم أولــى بــبعض فــي كتــاب اهلل  : قررال او عزوجررل : قررالوا 
 .أوىل اورهام 

 :املناقشة 
ع أن  أن هررله اآليررة وإن دلررت علررهلل ثبرروت الرررد ووىل اورهررام فإهنررا مل متنررع مررن ثبوترره لغررريهم   فكرروهنم أوىل المينرر

 .كون كللك من ثبت له النكاح أن يكون كللك أوىل المانع من هلا 
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 : ال جي 
 .فالصحي  هو الردهىت للزوج وهو قول الشيخ ابن  عدي وهو مروي عن عثمان خالفا للمشهور عند احلنابلة

 : إذن 
 . ما من أو  اورهاموهنيرّد عندهم الباقي إىل اوخوين وم   (  وج و أخوين وم ) احلنابلة يف هله املسألة 

 باب أصول المســـائل  
 . ظصيل أقل عدد  رج منه  هام الورقة بال كسر : تقدم تعريف تأصيل املسألة أنه 
 . ]نصف ، وربع ، وثمن ، وثلثان ، وثلث ، وسدع : الفرو  ستة  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . ت باالجحهاد وهو ثلا الباقي تقدم هلا يف موضع  ابق   وهناك فرض  ابع ثب
 ]فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين : واألصول سبعة  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .مسألة فيها نصفان أو فيها نصف ومابقي 
 :مثال 

 ( .  2) فحكون من . النصف للزوج ولألخ الشقيق ما بقي  :  وج وأخ شقيق 
وما بقي أو مـع  أو ثمن وربع . وثلثان أو ثلث ومابقي أو هما من ثالثة [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ]، ومن ثمانية  النصف من أربعة
 . واض  هلا علهلل الطريقة املحقدمة 
 . ]فهذه أربعة ال تعول  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ( . 8) و (  4) و (  3) و (  2) وهي 
النصـف مـع الثلثـين أو الثلـث أو السـدع أو هـو مـا بقـي مـن سـتة ، و  [: قـال المؤلـف ـ رحمـه اهلل تعـالى 
  ]وتعول إلى عشر  شفعا ووترا

ووتررا (  11) و (  8) فشرفعا . شفعا ووترا يعين  بعا وةانيرة وتسرعة وعشررة (  11) تعول إىل (  6) يعين أن 
 ( . 9) و (  7) 

لثلـث أو السـدع مـن اثنـي عشـر و تعـول إلـى والربـع مـع الثلثـين أو ا [: قـال المؤلـف ـ رحمـه اهلل تعـالى 
 ]سبعة عشر وترا 

 ( .  17) و (  15) و  ( 13) يعين 
والــثمن مــع ســدع أو ثلثــين مــن أربعــة وعشــرين ، وتعــول إلــى ســبعة  [: قــال المؤلــف ـ رحمــه اهلل تعــالى 

  ]وعشرين 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 ( . 27) تعول إىل عدد واهد وهو 
ي بعـد الفـرو  شـيء وال عصـبة رُّد علـى كـل فـر  بقـدر غيـر و إن بق [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ]الزوجين 
 . وغري الزوجني هلا يف امللهب 

وتقرردم مررا اخحرراره الشرريخ عبررد الرررمحن بررن  ررعدي وهررو مررروي عررن عثمرران ر رضرري او عنرره ر وهررو أن الررزوجني 
 .داخالن يف الرّد 

 التصحيح  
 . كسر وهو ظصيل أقل عدد ينقسم علهلل الورثة بال: تعريفه 

 .الحماثل والحداخل والحوافق والحباين : والنسب اوربع هي 
 .كاثنني واثنني   و حة و حة . عبارة عن مساواة عدد آلخر يف القيمة : ر فالحماثل 
 .هو االكحفاو بأهد العددين : واحلكم فيه 
 . مانية وأربعة واثننيثعبارة عن عددين أكد وأصغر واوكد ينقسم علهلل اوصغر بال كسر ك: ر والحداخل 
 . أن يكحفهلل باوكد : واحلكم فيه 
 . عبارة عن عددين اليوجد بينهما اتفاق يف أي جزو من اوجزاو كالثالثة مع اوربعة : ر الحباين 

 . أنه يضر  كامل أهدهم يف كامل اآلخر : واحلكم فيه 
 : طريقة التصحيح 

 . يكون علهلل فريقني فأكثر االنكسار إما أن يكون علهلل فريق واهد وإما أن 
أن تنظرر برني رسو  الفريرق و رهامه مرن املسرألة   فرال خيلرو : فإذا كان االنكسار علهلل فريق واهد فطريق العمرل 

 . أو توافق  إما تباين: من هالحني 
فررإن باينررت  ررهامه رسو رره صررارت رسو رره هرري جررزو السررهم فنضررر  يف أصررل املسررألة   أو يف عوهلررا إن كانررت 

ما بلغ فمنره تصر  املسرألة   فمرن لره شريو مرن املسرألة أخرله مضرروبا يف جرزو السرهم فرإن كران واهردا ف. عائلة 
 .أخله وإن كان فريقا فاقسمه عليهم 

وإن وافقت رسو ه  هامه ُردت الرسو  إىل وفقها   فيكون الوفق هو جزو السهم تضربه يف أصل املسألة أو يف 
 . املسألة فمن له شيو أخله مضروبا يف جزو السهم عوهلا إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تص  

 ( املباينة : ) مثال 
 . هلكت عن  وج ومخس بنني 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

والثالثررة ال تنقسرررم علرررهلل البنررني فرررإن رسو رررهم ( .  3) ولألبنرراو البررراقي (  1) للرررزوج الربرررع : فاملسررألة مرررن أربعررة 
( 4×  5( = )  4)  أصرل املسرألة يف مخسة و رهامهم ثالثرة   فيكرون عردد الررسو  هرو جرزو السرهم   فنضرربه

 : فحصب  من عشرين (  21= )
 .لكل ابن ثالثة أ هم (  15( = )  5×  3)   ولألبناو (  5)  ( = 5) مضروبا يف (  1) للزوج 

  4×5 =21 
 5=  5×1 4/1  وج
 5× 3 الباقي أبناء 1

=15 
 ( املوافقة : ) مثال 

 . هلك عن أربع أخوات شقائق وعم 
رر أي حبيرا ال يكرون النرات    ال تنقسرم علريهم ( 2)   غرري أن (  2)  للشرقيقات الثلثران: ة مرن ثالثرة فاملسرأل
فكال،را . فننظر بني رسو  الفريق وهي أربعرة و  رهامه مرن املسرألة وهري اثنران فنجرد أن بينهمرا توافقرا . كسرا 

فنضرر  أصرل املسرألة يف جرزو السرهم .  فيكون وفق اوربعة يف هله املسألة هرو اثنران. يقبل القسمة علهلل اثنني 
لكل واهدة  هم   وللعم الباقي وهو واهد مضررو   4= للشقائق اثنان يف اثنني : وهو اثنان فحص  من  حة 

 .فيكون له اثنان  2= يف اثنني 
 

  3  ×2  =6 
 1 2 الباقي عم
أربع 
 شقيقات

3/2 2 4  لكل
 واهدة  هم

 
 :ني فلنا نظران ر أما إن كان االنكسار علهلل فريق

وغرن . فرإن باينرت أثبحنرا عردد الررسو  . فإمرا أن تحبراين أو توافرق . للننظر برني الررسو  والسرهام : ر النظر اوول 
 . وافقت أثبحنا وفقها أي ونعد الرسو  

القسم  وعند. ننظر بني املثبحات من الرسو  و عوهلا إن كانت عائلة مما بلغ فمنه تصي  املسألة : ر النظر الثاين 
 . من له شيو أخله مضروبا يف جزو السهم فإن كان واهدا أخله و إن كان فريقا قسم عليهم 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 : مثال 
 . ماتت عن  وج ومخسة إخوة وم وثالث جدات 

 ( . 1) وللجدات السد     ( 2)   ولوخوة وم الثلا (  3) للزوج النصف ( :  6) فاملسألة من 
فننظررر بررني رسو  الفريررق وهرري . فسرهام اإلخرروة وم الينقسررم علررهلل رسو رهم  التنقسررم علررهلل ثالثررة(  2) غرري أن 

وكرررللك فسرررهم ( .  5) فنجرررد أن بينهمرررا تباينرررا فنثبرررت كامرررل الررررسو  وهرررو (  2) مخسرررة وبرررني  رررهامه وهررري 
 ونظرنا بينهما فوجدنا بينهما تباينا فنثبرت كامرل. الينقسم الواهد علهلل ثالثة . اجلدات واهد و رسو هّن ثالثة 

 . الرسو  
فنجد أن بينهما تباينا فنضر  أهد،ا باآلخر فمرا خررج (  3) و (  5) ا ننظر بني املثبحات من الرسو  وهي 

 فهو جزو السهم 
وعنررد القسررم مررن كرران لرره شرريو أخررله ( .  91=  6×  15)    فنضررربه يف أصررل املسررألة(  15=  3×  5) 

 . مضروبا جبزو السهم 
  (  45=  15×  3 : )فالزوج يأخل 
  (  31=  15×  2: ) اوخوات وم يأخلن 
  ( . 15=  15×  1: ) واجلدات يأخلن 

 (  91) فمصح  املسألة هو 
 

  6  ×15  =91 
  45 3 2/1  وج
إخو   1

 ألم
3/1 2  31  لكل واهدة

6 
لكل واهدة   15 1 6/1 جدات 1

3 
 خاتـالمناس

 . ل واإل لة هي من النسخ وهو الحغيري والنق: تعريفها لغة 
 .أن ميوت شخص و قبل قسمة تركحه ميوت من ورثحه واهد فأكثر : واصطالها 

   :هاالت املنا خات 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 : وهي ثالث 
 : ـ الحالة األولى 

 . ويرثونه كما يرثون اوول  أن يكون ورثة امليت الثاين هم بقية ورثة امليت اوول
 :طريقة العمل 

 .هلا امليت الثاين  فحينئل تقسم ال كة كما لو مل يوجد
 : مثال 

 .وورثحه هم بقية ورثة امليت اوول . هلك عن أربعة أبناو   و قبل قسمة ال كة مات أهدهم 
 .لكل واهد منهم  هم : فحينئل تكون املسألة من ثالثة 

 : ـ الحالة الثانية 
 . أن يكون ورثة كل ميت ال يرثون غريه 

 : طريقة العمل 
 .مسألة ونصححها إن اهحاجت إىل تصحي  ونعرف ما بيد كل وارث  أ ر نعمل للميت اوول

 .  ر نعمل لكل ميت من اوموات اآلخرين مسألة ونقسمها علهلل ورثحه 
إمرا : ر ا ننظر بني مسألة كل ميرت مرن هرؤالو اومروات املحرأخرين و رهامه مرن مسرألة امليرت اوول فرال خيلرو  ج

فمررا انقسررم منهررا صرر  ممررا صررحت منرره مسررألة امليررت . ا أو تباينهررا أو توافقهرر. أن تنقسررم  ررهامه علررهلل مسررألحه 
واررلا يكررون قررد انحهررهلل النظررر بررني السررهام . اوول   ومررا وافررق أثبحنررا وفررق املسررألة   ومررا برراين أثبحنررا كررل مسررألحه 

 .واملسائل 
ر  يف ر ا ننظررر بررني املثبححررات مررن مسررائل اومرروات بالنسررب اوربررع وهاصررل النظررر يكررون كجررزو  ررهم يضرر د

 .مسألة امليت اوول وهاصل الضر  هو اجلامعة للمسائل 
فرإن كران هيرا . هر ر وعند الحو يرع ؛ مرن لره شريو مرن مسرألة امليرت اوول أخرله مضرروبا فيمرا هرو كجرزو السرهم 

وهاصل القسمة نضعه فوق مسألحه ويكون كجزو السهم هلا يضر  . أخله وإن كان ميحا قسمناه علهلل مسألحه 
 . وارث منها وهاصل الضر  هو نصيبه من اجلامعة  به  هام كل

 : مثال 
 الجامعة  

 4  ×12  2/6  3/4  4/3 48 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 ×      ت 1 ابن
 ×    ت   1 ابن
 ×  ت     1 ابن
 12       1 ابن

 6     1 ابن 

 6     1 ابن

 4   1 ابن 

 4   1 ابن

 4   1 ابن
 3 1 ابن 

 3 1 ابن

 3 1 ابن

 3 1 ابن

 .من أحوال المناسخات : الحالة الثالثة 
 . أن يكون ورثة امليت الثاين هم بقية ورثة امليت اوول   لكن اخحلف إرثهم   أو ورث معهم غريهم 

 : ر طريقة العمل فيها 
املسررألة  أن تصررح  مسررألة امليررت اوول   ا تصررح  مسررألة امليررت الثرراين   ا تنظررر بررني  ررهام امليررت الثرراين مررن

 : اووىل وتصح  مسألة وهينئل ال  لو من ثالث صور 
 : أن تنقسم السهام علهلل مسألحه : الصورة اووىل 

و هينئررلت تصرر  الفريضررحان ممررا صررحت منرره اووىل   ونضررعها يف جامعررة تسررمهلل جامعررة املنا ررخة   ونررات  قسررمة 
ويضرم إىل مالره مرن املسرألة اووىل إن كران  السهم علهلل املسألة نضعه فوقها ا نضر  يف ما بيرد كرل وارث منهرا

  ويوضع احلاصل له أمامه ظت اجلامعة ومرن لره شريو مرن اووىل فقرط أخرله كمرا هرو ووضرعناه لره أمامره ظرت 
 . اجلامعة 



 

 
 

 

 هـ4153/  شوال/ تاريخ اإلضافة 

 

  ( فرائضكتاب ال) شرح زاد المستقنع  

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحفظحمد بن عبدهللا الحمد / لفضيلة الشيخ 

39 

 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 :  مثال
فمرا نصريب كرل وارث . هلك عن  وجة وأم وابن   وقبل قسمة ال كة ماتت أمه عن  وج ومن يرثهرا مرن هرؤالو 

 ؟
 

 24  4/1 24 
 3   3 زوجة
   ت 4 أم
 21=  3+ 17 3 ابن ابن 17 ابن
 1 1 زوج  

 
 . أن يكون بني السهام واملسألة توافقا : الصورة الثانية 
 : طريقة العمل 

وكيفيررة العمررل يف ذلررك هررو أن تضررع وفررق السررهام فرروق املسررألة الثانيررة   وتضررع وفررق املسررألة الثانيررة فرروق املسررألة 
ا تضرر  مرا بيرد كرل وراث مرن املسرألة اووىل ر إن كران ر . هرا و عرل اخلرارج جامعرة املنا رخة اووىل وتضرربه في

وتضرررر  مرررا بيرررد كرررل وارث مرررن املسرررألة الثانيرررة فيمرررا فوقهرررا أي يف وفرررق . فيمرررا فوقهرررا أي يف وفرررق املسرررألة الثانيرررة
واهردة ضرربت  رهامه فيمرا  ومن ورث يف مسرألة. السهام   وتضم النوات  لبعضها وتضعها أمامه ظت اجلامعة 

 .والنات  يوضع له أمامه ظت اجلامعة كللك . فوق مسألحه 
 : مثال 

. وقبل قسمة ال كرة توفيرت البنرت عرن  وج وابرن ومرن يرثهرا مرن اووىل . هلك عن  وجة وبنت منها   وشقيقة 
 فما نصيب كل وراث ؟ 

 
 8/3  12/1 24 
 5=  2+  3 2 أم 1 زوجة
بنت 
 الزوجة

   ت 4

 9   3 شقيقة
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

 3 3 زوج  
 7 7 ابن  

 
 .أن يكون بني الساهم و املسألة  تباينا : الصورة الثالثة 
 : طريقة العمل 

. أن تضع كل السهام فوق املسألة الثانيرة وتضرع كرل الثانيرة فروق اووىل وتضرراا فيهرا   فمرا هصرل فهرو اجلامعرة
ومررن لرره شرريو مررن الثانيررة أخررله . ا أي يف كامررل الثانيررة ا مررن بيررده  شرريو مررن اووىل أخررله مضررروبا فيمررا فوقهرر

 .وتضع النات  ظت اجلامعة . مضروبا فيما فوقها يف كامل السهام 
 
 
 
 
 
 

 :  مثال
. هلكت عن  وج   وابن وبنت منه   ا ماتت البنت قبل قسمة ال كة وتركت  وجا وابنا ومن يرثهرا مرن اووىل 

 فما نصيب كل وراث ؟ 
 4/12  12/1 48 
=  2+  12 2 أ  1 زوج

14 
 24   2 ابن
   ت  1 بنت 
 3 3 زوج  

 7 7 ابن  
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

  توريث ذوي األرحام باب 
 ]يرثون بالتنزيل  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .أي أن يُنّزل ذو الرهم منزلة من أدىل به 
واخلالرة .لرة اوم يف اإلرث ونره أدىل ارا أ  اوم ينرزل منز . فبنت البنت تنزل منزلة البنت وهنا قد أدلت بالبنرت 

 . وبنت اوخ الشقيق تنزل منزلة اوخ الشقيق وهكلا . تنزل منزلة اوم 
وقررد روى البيهقرري بإ ررناد البررأ  برره أن عليررا و ابررن مسررعود أنررزال بنررت البنررت منزلررة البنررت   وبنررت اوخ منزلررة 

 . واخلالة منزلة اوم  اوخ   وبنت اوخت منزلة اوخت   والعمة منزلة او   
 ]الذكر واألنثى سواء  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 : يف هله املسألة قوالن 
 .هو ماذكره املؤلف :  القول األول

 .فال فرق بني ذكرهم وأنثاهم 
 : مثال 

 . يرثون املال بالسوية لللكر مثل ه  اونثهلل  : مات عن بنت بنحه وابن بنحه 
 
 

 :التعليل 
فررراإلخوة وم يرثرررون برررالرهم والفررررق برررني . ذلرررك ون مررررياث ذوي اورهرررام ثابرررت برررالرهم فرررأحلق بررراإلخوة وم و 

 . وهنا كللك فإن ذوي اورهام يرثون بالرهم . ذكرهم و أنثاهم بداللة القررن 
 .أن لللكر مثل ه  اونثيني :  القول الثاني

 . وهو عن اإلمام أمحد وقد ذهب إليه احلنفية 
 : يل الدل

 . قيا ا علهلل من أدلو ام 
 : الترجيح 

 . واوول أظهر وأقيس 
  ]فولد البنات  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . أي ابن البنت وبنت البنت 
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 ]وولد بنات البنين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .أي ابن بنت االبن وبنت بنت االبن 

 ]وولد األخوات  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .أي ابن اوخت وبنت اوخت 
 ]كأمهاتهم   [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .فكل ابن بنت مبنزلة البنت   وبنت بنت االبن مبنزلة بنت االبن   وبنت اوخت مبنزلة اوخت 
لـد اإلخـو  ألم  وبنات اإلخو  واألعمام ألبوين أو ألب وبنات بنـيهم وو  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ]كآبائهم 
وبنرات أبنراو العرم كأبنراو العرم   وبنرات أبنراو اوخ . وبنات اوعمرام مبنزلرة اوعمرام .فبنات اإلخوة مبنزلة اإلخوة 

 .الشقيق كأبناو اوخ الشقيق   وولد اإلخوة وم كاإلخوة وم 
 ]واألخوات والخاالت وأبو األم كاألم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .هؤالو ينزلون منزلة اوم وهنم أدلوا اا 
 ]والعمات والعم ألم كاألب  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . وهنم أدلوا به 
 

 ]وكل جد  أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أب األم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .فهي من ذوات اورهام وهي تد  باوم فلها إرث اوم 

 ]أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . هلا علهلل القول يف امللهب وأن أم أ  اجلد اليرث   والراج  كما تقدم أهنا وارثة 
 .وعلهلل املشهور يف امللهب أهنا الترث فحكون من ذوي اورهام فحنزل منزلة اجلد 

 ]أم أب و أب أم أم و أخواهما وأختاهما و أب [:قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى
 .أي أخ أ  أم او    وأخ أ  أم اوم   وكللك أخحا،ا فهما مبنزلحهم 

 ]بمنزلتهم ، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . هله طريقة توريثهم 

 :  مثال
 . هلك عن بنت بنت و بنت أخت شقيقة و خالة 
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  6 
 3 بنت ت بنتبن

 2 أخت ش بنت أخت ش
 1 أم خالة

 :  مثال
 . هلك عن عمة وخال 

  3 

 2 أ    عمة

 1 أم   خال
فمن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بالسـبق كـأوالده فنصـيبه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

  ]لهم 
 .إذا أدىل مجاعة بوارث كأن يد  أوالد اوخت اا 

 :مثال 
 . يقسم النصف بينهم بالسوية  :تويف عن ثالثة أبناو أخت شقيقة 

ون هررؤالو الثالثررة أدلرروا باوخررت   واوخررت هلررا النصررف   فحينئررل نصرريبها هلررم   فهررلا النصررف يأخررله أبناسهررا 
 .الثالثة 

 ]لهذه حق أمها  فابن وبنت ألخت مع بنت ألخت أخرى [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 :مثاله 

يقسرم اإلرث بينهرا وبرني ابنحهرا بالسروية   والثلرا الرلي  : تويف عن ابن وبنت وخت وبنت وخت أخرى 
 . لألخت اوخرى تأخله ابنحها 

فـمن * منـه جعلـتهم معـه كميـت اقتسـموا إرثـه  وإن اختلفـت منـازلهم [: قـال المؤلـف ـ رحمـه اهلل تعـالى 
ات ، فالثلـث للخـاالت أخماسـا ، والثلثـان للعمـات خّلف ثالث خاالت متفرقات ، وثالث عمات متفرقـ

 ]أخماسا وتصح من خمسة عشر 
إذا اخحلرف منرا هلم مرن املردىل بره ر الرلي هرو الوا رطة برني ذوي اورهرام وبرني امليرت املروربث ر فإننرا جنعلهرم منره  

 .كميت اقحسموا إرثه 
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 :مثاله 
فالثلررررا  :يقة وعمحرررره و  وعمحرررره وم مررررات عررررن خالحرررره الشررررقيقة وخالحرررره و  وخالحرررره وم وعمحرررره الشررررق

والثلثران للعمرات   ون العمرة تنرزل منزلرة او  واو  لره . للخاالت ون اخلالة تنزل منزلرة اوم واوم هلرا الثلرا 
 . للعمات والباقي لأل  . للخاالت  فاملسألة إذن من ثالثة واهد من ثالثة لألم . هنا الثلثان 

فاخلالررة وم قرابحهررا لررألم أهنررا أخررت أم واخلالررة الشررقيقة أهنررا أخررت شررقيقة . الت فنصرريب اوم نقسررمه بررني اخلررا
. كرررأن هرررله اوم قرررد ماترررت عرررن ثرررالث أخررروات شرررقيقة وو  ووم : فنقرررول . واخلالرررة و  أهنرررا أخرررت و  

فاملسررألة مررن  ررحة لكررن ّردت إىل مخسررة   فاوخررت الشررقيقة هلررا ثالثررة مررن مخسررة واوخررت و  هلررا واهررد مررن 
كرأن او  قرد مرات عرن ثالثرة : فنقرول . وكللك نصنع مع العمرات . سة واوخت وم هلا واهد من مخسة مخ

 . أخوات شقيقة ووم وو  فاملسألة من مخسة 
 . فأصب  أصل املسألة اووىل من مخسة عشر   الثلا هو مخسة للخاالت   والثلثان هو عشرة للعمات 

 . عمة تأخل اثنني من عشرة والعمة وم تأخل اثنني من عشرة فالعمة الشقيقة تأخل  حة من عشرة وال
  ]وفي ثالثة أخوال متفرقين لذي األم السدع والباقي لذي األبوين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 : مثاله 
أو مرن أبروين   اخلرال و   أخ وم هرلا: معرىن خرال شرقيق أي . مات عن خال شقيق وخال و  وخال وم 

 . أخ هلا من اوم : واخلال وم . ا من أ  أخ هل: 
فكأن هلا املدىل بره وهرو اوم هنرا  . فإذا مات عن ثالث أخوال محفرقني   فللخال وم السد  وللشقيق الباقي 

كأنه قرد مرات وتررك أخراه الشرقيق وأخراه و  وأخراه وم   فراوخ وم لره السرد    والبراقي لرألخ الشرقيق ون 
 .  الشقيق ججب اوخ و

  ]فمن كان معهم أخو أم أسقطهم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
يف املسألة السابقة وهي ما إذا مات عن ثالثة أخوال محفريق إن كان معهم أبو أم   فكأّن هله املرأة ماتت عرن 

  .أبيها وأخوهتا اوشقاو وو  وومن فاليرث هؤالو شيئا منها مع وجود او  ونه ججب اإلخوة 
 ]وفي ثالث بنات عمومة متفرقين المال للتي ل بوين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

إذا مررات عررن بنررت عررم شررقيق وبنررت عررم و  وبنررت عررم وم فاملررال لبنررت العررم الشررقيق   ونرره كأنرره مررات عررن 
 .  عمه الشقيق وعمه و  وعمه وم فحينئلت العم الشقيق يأخل املال تعصيبا فكأن هلا البنحه

وإن أدلـى جماعـة بجماعـة قسـمت المـال بـين المـدلى بهـم فمـا صـار  [: قـال المؤلـف ـ رحمـه اهلل تعـالى 
 . ]لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به 
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 : مثاله 
 . أن يحوىف عن بنت بنت   وبنت أخ شقيق   وبنت أخ و  

فيقسررم املررال بررني املررد  اررم فكررأن . الشررقيق واوخ و  فالبنررات هنررا مجاعررة أدلررني جبماعررة وهررم البنررت واوخ 
 . املسألة بنت وأخ شقيق وأخ و  فما صارلكل واهد أخله املد  به 

وإذا  قط بعضرهم بربعض عملرت بره   فرإذا كران هنراك هجرب فإنرك تعمرل كمرا يف هرلا املثرال فرإن اوخ و  
 إجو  باوخ الشقيق 

 .اجلهحني كلحيهما  فإن كان يد  من جهحني فإنه يرث من
 : مثال 

فلرو أن رجرال لره ابنحران . فيسرححق اإلرث مرن جهحرني فيسرححق الثلثرني . تويف عن ابن بنرت برت وابرن ابرن بنرت 
إهدا،ا جاوت بابن واوخرى أتت ببنت فحزوجا فأجنبا ابنا فاالبن قد أدىل ببنحني البنت اووىل أم أبيه واوخررى 

 .أم أمه فيكون له ثلثان 
  ]أبو  ، و أمومة ، و بنّو  : والجهات  [: لمؤلف ـ رحمه اهلل تعالى قال ا

إمررا أن يكررون مررن جهررة : ون ذوي الرررهم الخيلررو اتصرراهلم . أبرروة وأمومررة وبنرروة : اجلهررات يف هررلا البررا  ثررالث 
 فاوعمام مثال من جهرة او  واجلرد قرد يكرون مرن جهرة او  وقرد. او  أو من جهة اوم أو من جهة الولد 

يكون من جهة اوم   واخلال مرن جهرة اوم وابرن اوخرت الشرقيقة أو و  مرن جهرة او    وابرن اوخرت وم 
 .من جهة اوم   وبنت البنت من جهة الولد 

 . من با  الحغليب لالبن وإال فماللبنت كللك  ]بنوة  [وقوله 
 .فمذا كانوا من جهة واحد  وأحدهما أقرب فاألقرب يسقط األبعد 

 :  مثاله
فبنت بنرت االبرن تسرقط اوخررى ون بنرت االبرن وارثرة وبنرت  . مات عن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن 

 . البنت ليست وارثة بل هي ذات رهم فكانت هي البعدى   واوخرى هي القرىب فحسقط القرىب البعدى 
 ( فالعدة يف القر  والبعد ليس إىل املورث ولكن إىل الورثة علهلل فرض هياهتم ) 

 .وأما إن كانت من جهات مختلفة فال يسقط القريب البعيد 
 باب  ميراث الحمل و الخنثى  المشكل 

 .هو مايكون يف بطن اآلدمية : احلمل 
 .ما مل تحض  ذكورته وال أنوثحه : واخلنثهلل املشكل 
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ر مـن مـن خلّـف ورثـة فـيهم حمـل فطلبـوا القسـمة وقـف للحمـل األكثـ [: قال المؤلـف ـ رحمـه اهلل تعـالى 
 ]إرث ذكرين أو أنثيين 

فإذا مات رجل عن ورثة فريهم محرل كرأن ميروت و وجحره هامرل فرإن طلرب الورثرة القسرمة فيوقرف للحمرل اوكثرر 
مرررن إرث ذكررررين أو أنثيرررني   وأمرررا إذا مل يطلبررروا القسرررمة فينحظرررر هرررىت تضرررع احلامرررل محلهرررا وتقسرررم ال كرررة عنرررد 

 .بحوأم اإلطالع عليه أهو ذكر أم أنثهلل توأم أم ليس 
 ]فمذا ولد أخذ حقه ومابقي لمستحقه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

إذن نّدخر له اوه  من إرث ذكرين أو أنثيرني فنححمرل أن احلمرل ابنران أو ابنحران فنردخر لره ذلرك فرإذا وضرعحه 
إىل قسرررم  فكررران اومرررر كمرررا توقعنرررا أعطينررراه هرررلا اإلرث وهرررو هقررره وإن كررران أكثرررر مرررن هقررره فرررإن البررراقي يرجرررع

 .مسححقه 
 ]ومن ال يحجبه يأخذ إرثه كالجد   [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

فإن كان من الورثة من اليحأثر أيا كان هلا الوارث  واو كران ذكررا أم أنثرهلل أو ذكررين أو أنثيرني فإنره يعطرهلل هقره  
 .كامال كاجلدة مثال

 
 

  ]ليقين ومن ينقصه شيئا ا [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
فررإذا كرران هررلا الرروارث يأخررل مخررس ال كررة إذ كانررا ذكرررين ويأخررل  د ررها إن كرران ذكرررا فرراليقني لرره السررد  وهررو 

 .اوصل فيعطهلل اوقل
  ]ومن سقط به لم يعط شيئا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

رج أنثررهلل فررال إرث لرره فررال إذا كران الرروارث إرثرره علررهلل اهحمرال حبيررا إنرره لررو خرررج احلمرل ذكرررا فررال إرث لرره وإن خر
 .يعطهلل شيئا الهحمال كونه أنثهلل 
  ]ويرث ويورث إن استهل صارخا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . رواه أبو داود وهو هديا هسن  “ إذا استهل المولود ورث “:  لقوله ر صلهلل او عليه و لم ر

 . أي رفع صوته بالصياح  “ا حهل  “قوله 
أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التـنفس أو وجـد دليـل  [: ه اهلل تعالى قال المؤلف ـ رحم

 ]حياته 
 . فأي دليل من أدلة احلياة كاحلركة الكثرية به دل علهلل احلياة املسحقرة 
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 .  ]غير حركة واختالج  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
أنره ينهضرم حلمره خلروجره مرن مكران ضريق فرإذا ظررك أي غري هركرة قصررية ال تردل علرهلل احليراة أو اخرحالج وهرو 

هرلا أهرد . حلمه بسبب تضامه عند خروجه من املكان الضيق فهلا االخحالج ال جكم له باحلياة املسحقرة معره 
 .وعليه فال يرثه ورثحه . الشرطني يف إرث احلمل وهو أن خيرج هيا هياة مسحقرة فإذا مات يف بطنها فال إرث 

أن يححقق من وجوده ولونطفة هني موت مورثه   فإن كانت املرأة فراشا بغري املورث فإن أتت به والشر  الثاين 
بعررد مرروت املررورث بأقررل مررن  ررحة أشررهر فررنحكم هينئررل لرره ون أقررل احلمررل  ررحة أشررهر وال ميكررن أن ظمررل بعررده 

 . ملورث وتأيت به وقل من  حة أشهر وأما إن كانت ليست فراشا لغريه أي مل تحزوج بعد موت ا
 .إذا أتت به ولو بعد أربع  نني فإذ كان أكثر فال جكم له به : مثاله 
 . ون أكثر احلمل أربع  نوات ودليل ذلك الواقع : قالوا
 . أكثره مخس  نوات : وقيل . أكثره  نحان :وقيل 

 : ال جي  يف أكثر احلمل 
لره   وكونره يوجرد أربرع  رنوات ال مينرع أن يوجرد والراج  ماذهب إليره أبرو عبيرد القا رم برن  رالم أنره ال ظديرد 

 .مخس أو  ت أو حنو ذلك 
 . فمن أتت بعد موت املورث ولو بعد  نوات طويلة فإنه ينسب له إن مل تكن فراشا 

  ]و إن ظهر بعضه فاستهل ثم مات و خرج لم يرث  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
رج باقيرره بعررد ا مررات فإنرره اليرررث ونرره مل خيرررج كررامال ومل تسررحقر إذا خرررج بعررض اجلنررني و ا ررحهل صررارخا ومل خيرر

واملشرهور يف . وعن أمحرد أنره يررث . هياته مع خروجه خروجا تاما هلا هو املشهور يف ملهب أمحد والشافعي 
 .امللهب هو اوول 

  ]بقرعة  و إن جهل المستهل من التوأمين و اختلف إرثهما يعين [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
إذا ولدت توأمني أهد،ا ميت واآلخر هي   ذكرر وأنثرهلل   واآلخرر الرلي خررج هيرا ا رحهل ا مرات و اليردرى 

 . أهو اللكر أم اونثهلل فحينئل حنكم بالقرعة ونه مرج  وهد،ا علهلل اآلخر 
  ]و الخنثى المشكل  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 . أنوثحه من مل تحض  ذكورته و ال: تعريفه 
وهناك قسم وهو اخلنثهلل غري املشكل وهرو مرن كران لره رلرة ذكرر ورلرة أنثرهلل وعلرم أهرو ذكرر أم أنثرهلل إمرا ببولره مرن 
 . أهد اآللحني أو عند بلوغه باحليض أو بظهور الثديني أو خروج املين أو اللحية فحينئل يعرف أنه ذكر أو أنثهلل 

 و أم أنثهلل فما احلكم ؟ فإذا طالب الورثة بالقسمة قبل أن يحض  أذكر ه
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 . جحمل أن يكون ذكرا وجحمل أن يكون أنثهلل 
ويعطهلل كل الورثة وهرو مرن بيرنهم يعطريهم اوضرر . فنضع مسألحني ؛ مسألة علهلل أنه ذكر ومسألة علهلل أنه أنثهلل 

ابقة أي اونقص وحببس الباقي فإن ثبت ذكرا أعطي البراقي و إال أرجرع إىل مسرححقيه كمرا تقردم يف املسرألة السر
 . 

أما إذا كان اخلنثهلل مشكال أي بلرغ ومل يحبرني أذكرر هرو أم أنثرهلل وهرلا ال شرك أنره يف غايرة النردرة وذلرك ون او 
فحينئرل إن كران .  بحانه وتعاىل خلق اإلنسان ذكر أو أنثهلل وليس هناك قسمة أخررى والبرد وأن يحضر  احلرال 

ان ال يرث إال علهلل أنره أنثرهلل فيعطرهلل نصرف مررياث اليرث إال علهلل أنه ذكر فيعطهلل نصف مرياث اللكر   وإن ك
 . اونثهلل   وإن كان يرث ذكرا و أنثهلل فإنه يعطهلل نصف إرث اللكر مع نصف إرث اونثهلل 

 باب ميراث المفقود
 .من جهل هاله فال يدرى أهي هو أم ميت: املفقود 

 .وقد يكون املفقود وارثا وقد يكون مورثا 
مــن خفــي خبــره بأســر أو ســفر غالبــه الســالمة كتجــار  انُت ــر بــه تمــام  [: قــال المؤلــف ـ رحمــه اهلل تعــالى 

 ]تسعين سنة منذ ولد 
فرإذا فقرد وعمرره . فإذا كان  فره الغالب فيه السالم كأن يسافر لحجارة فإنه ينحظر به متام تسعني  رنة منرل ولرد 

 . بعون  نة انحظر به عشرون وهكلا 
 : الحعليل 
يرجررع إىل : فررإن فقررد وهررو ابررن تسررعني قررالوا . ل احلرري إىل هررلا العمررر وهررو تسررعون ونرره يف الغالررب اليصرر: قررالوا 

 احلاكم فيحدد مدة 
و إن كان غالبه الهـالك كمـن غـرق فـي مركـب فسـلم قـوم دون قـوم أو  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ]فقد من بين أهله أو في مفاز  مهلكة انت ر به تمام أربع سنين منذ فقد 
 فره الغالب فيه اهلالك كأن يكون يف مركب فيغرق هلا املركرب وينجرو قروم ويهلرك رخررون وال يردري  فإن كان

أو يفقرد يف مفرا ة مهلكرة فإنره ينحظرر بره مترام أربرع  رنني منرل فقرد هرلا هرو املشرهور يف  هرل هرو نراج أم هالرك  
 .امللهب يف املسألحني 

 : القول اآلخر 
ن اإلمام أمحد أن مرجع هلا إىل احلاكم فيحدد احلاكم مدة يظن ظنا غالبا والصحي  عند الشافعية وهو رواية ع

 .بعدها أنه يف عداد اهللكهلل 
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 : ال جي  
 .و هلا خيحلف باخحالف او منة . وهلا اآلخر هو القول الراج  
 ]ثم يقسم ماله فيهما  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
فإذا مضرت . كان  فره الغالب فيه السالمة أو كان الغالب فيه اهلالك   ما إذا: أي يقسم يف املسألحني كلحيهما 

أي من مات بعد فقده .املدة احملددة فإنه جكم مبوته فريثه وارثه هينئل   أما من مات قبل انحهاو املدة فال يرث 
 . وقبل احلكم مبوته فال يرث وذلك ونا مل نححقق من وفاته إال هينئل وهلا باتفاق العلماو 

فمن مات مورثه في مـد  التـربأ أخـذ كـل وارث إذن اليقـين ووقـف مـا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
  ]بقي 

إذا كرران املفقررود وارثررا كررأن ميرروت أ  وابررن مفقررود وكرران مرروت او  يف مرردة الرر بص فحينئررل يأخررل كررل وارث 
 يعطرهلل كرل وارث اليقرني مرن إرثره فرإن  اليقني فيجعرل لره مسرألحان مسرألة علرهلل تقردير هياتره وأخررى علرهلل مماتره ا

كان هلا الوارث إرثه ال خيحلف فإنه يأخله   وإن كان خيحلف فإنره يأخرل اوقرل   و إن كران يف أهرد الحقرديرين 
 يرث ويف اآلخر ال يرث فال شيو ا يوقف الباقي 

  ]فمن قدم أخذ نصيبه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .نه يأخل نصيبه من اإلرث فإذا جاو هلا املفقود فإ

 ]و إن لم يأت فحكمه حكم ماله  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 . وال جكم عليه باملوت إال بعد انحهاو املدة . فإذا مل يأت فحكم هلا املال هكم ماله اآلخر 

 :  مثال
ا مضت املدة ومل يرأت فحكمنرا  هلا االبن املفقود له  وجة وحنن قسمنا مرياث او  وادخرنا هللا االبن نصيبه

عليه باملوت فيكون وارثا من أبيه ونا مل نححقق وفاته قبل وفاة والده فلم حنكم عليه باملوت إال بعد انحهاو املدة 
 . فيكون هللا املال هكم باقي ماله يُقضهلل به دينه ويرثه ورثحه 

 ]على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه ولباقي الورثة أن يصطلحوا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
إذا بقي شيو  ائد عن هق املفقود كأن تحبقرهلل ثالثرة  رهام فرإذا اصرطل  عليهرا بقيرة الورثرة فهرلا جرائز ون هرلا 

 . هقهم فكان هلم أن يصطلحوا عليه 
 :وطريقة العمل يف طريقة مسألة املفقود 

عحبار مماته ا ننظر بني مصح  املسألحني بالنسب أن نعمل له مسألحني واهدة باعحبار هياته واوخرى با 
اوربع فما خرج من النظر فهو اجلامعة نقسمها علهلل كل مسألة ونضع نات  القسمة كجزو  هم علهلل املقسوم 
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عليها ا نضر  اللي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوق مسألحه   أي يف جزو  همها   نعرف من ذلك 
 .اجلامعة ونوقف الباقي بعد ذلك للمفقود  اوخري له فنضعه أمامه ظت

 
 
 
 
 
 
 
 

 .هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ و  وشقيق مفقود : مثاله 
 6×3=18

/1 
6/3 08 

  3 1 3 1 أم
×5 شقيقة

3=
15 

5 3 3 
شقيق 
 مفقود

11 ×  

 2 2 × أخ و 
هال )

 (املفقود
موقو 11 موت حيا 

 ف
 

 : مثال رخر 
 . شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ و   هلك عن  وج وأخوين وم وأخت

 
 6×3=18

/4 
6/8/9 71 
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  9 3 27 3  وج
  6 2 18 2 أخوين وم
1 .أخت ش



3 

1 3 4 
  × 2 مفقود. أخ ش

   × أخ و  
مرررررروق(23) موت حيا  (هال املفقود)

 وف
 

 .ولباقي الورثة أن يصطلحوا علهلل القدر الزائد عن هق املفقود 
 باب ميراث الغرقى 

 .ذلك  حنويكون من هوادث السيارات والسفن والطائرات و  ومثله مادم كللك  واهل
 ،( أو غربة )،أو غرق ( كأخوين ألب بهدم )إذا مات متوارثان  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ] ( نارأو ) 
 : أو صدام  يارات أو هوادث طائرات أو  فن أو حنو ذلك فال خيلوا من أهوال 

 .أن يحأخر موت أهد املحوارثني ولو بوقت يسري:  ىولالحالة األ
  .عاً أن يرث املحأخر املحقدم إمجا : واحلكم 

 .أن يححقق موهتما معاً يف رن واهد :  الحالة الثانية
 .أال يرث أهد،ا اوخر إمجاعاً  : واحلكم

 .ون من شرو  اإلرث ظقق هياة الوارث  
من غري  اآلخرأهد،ا  قُ ب  عرف  َ لم أماتا معا أم  بق أهد،ا اوخر أو يُ هل احلال فال يعأن  ُ : احلالة الثالثة 

 :وهله ال  لوا من أمرين  وحنو ذلك تعيني أو يعلم السابق علهلل الحعيني ا ينسهلل لطول مدة
كنها تعارضت مع هناك بينه أو كانت هناك بينة ول أن يدعي ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ومل تكنر 1

 .ال يرث أهد،ا اوخر بل يرث كل ميت ورثة اوهياو   حينئلفبينة أخرى 
 .ر أال يدعهلل ذلك فاملشهور يف امللهب أن كل واهد يرث من تالد مال اوخر دون ما ورثه منه دفعا للدور 2
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  ونا إذا ورثناه من الطريف أصب  هناك دور فةيطر من قدمية ال من  :أي خرمرياث كل واهد من تالد مال اآل
لورثحه   وتضع مسألة أخرى  جنعلهو اية فنجعل مسألة لزيد وععل من ورثة عمرو   ونأخل نصيب عمرو بال هن

 .لعمرو وععل من ورثة  يد ونأخل نصيبه لورثحه 
 :هلا هو املشهور يف ملهب اإلمام أمحد للا 

احـد مـن ارخـر وجهل السابق بالموت ، ولـم يختلفـوا فيـه ورث كـل و ] : قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى  
 [من تالد ماله، دون ما ورثه منه دفعا للدور

: ر وذهب مجهور الفقهاو وهو اخحيار احملدث ابن تيمية وهو اخحيار املوفق وشيخ اإل الم ابرن تيميرة رمحره او 2
 .أال توارث بينهما وهلا هو القول الراج  وذلك لعدم ظقق هياة الوارث 

  .ححقق من هياة عمرو بعد موت  يد والعكس كللكث عمرو من  يد ونا مل نور فال يُ 
 

 باب  ميراث أهل الملل
 . مجع ملة وهي الدين والنحلة : امللل 

 ]ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم إال بالوالء  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 : هله العبارة فيها مسألحان 

 .افر والكافر ال يرث املسلم أن املسلم ال يرث الك: املسررألة اووىل 
 :الدليل 

ال يـرث المسـلم الكـافر وال  “: قرال  ويردل عليره مرا ثبرت يف الصرحيحني أن النرـ ر صرلهلل او عليره و رلم ر
 “ الكافر المسلم

 .فإذا مات عن ابن يهودي ومسلم وحنو ذلك فإن اليرث والده 
 :املسررألة الثانية

 ]إال بالوالء  [قوله  
 .ر من ملهب احلنابلة وهو أن املسلم يرث عحيقه الكافر هلا هو املشهو 

 : مثال 
لررو أن رجررال مسررلما لرره غررالم نصررراين فأعحقرره فمررات هررلا الغررالم بعررد ذلررك ولرره مررال فررإن  رريده يرررث بررالوالو مررع 

 .اخحالف الدين 
 :الدليل 
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ني إال أن يكـون عبـده أو ال يرث المسلم النصرا “: قال  ما روى الدارقطين أن النـ ر صلهلل او عليه و لم ر
 “ أمته

 : القول الثاين 
 "ال يررث الكرافر برالوالو لعمروم احلرديا املحقردم   والقول الثاين يف املسألة وهو رواية عن اإلمرام أمحرد أن املسرلم

 . فاحلديا عام ويدخل فيه الوالو  " اليرث المسلم الكافر وال المسلم الكافر
 : ال جي  

 .ج  يف هله املسألة وهو أن املسلم ال يرث الكافر بالوالو والقول الثاين هو الرا
 . وأما احلديا اللي ا حدل به احلنابلة يف املشهور عندهم فهو هديا ضعيف 

 
 

  ]ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
لررردين   وال يرررؤثر كونررره ذميرررا أو هربيرررا أو النصرررراين املسرررحأمن يررررث مرررن قريبررره النصرررراين احلرررريب وذلرررك التفررراق ا 

 مسحأمنا فمادام الدين محفقا فالحوارث ثابت 
وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم ال مع اختالفهـا وهـم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ]ملل شتى 
اليهرودي والنصرراين يررث  أهل اللمرة مرن اليهرود والنصرارى يررث بعضرهم بعضرا مرع اتفراق ديرنهم فراليهودي يررث

النصراين المع اخحالف اوديان فاليرث اليهودي النصراين وال النصراين اليهودي وهم ملل شىت أي أديان خمحلفة 
 .  فاليرث اليهودي من النصراين

 :الدليل 
 ." شتىال توارث بين ملتين  ":قال  ما ثبت يف  نن أيب داود بإ ناد هسن أن النـ ر صلهلل او عليه و لم ر

 : القول الثاين 
 .واجلمهور علهلل خالف هلا القول 

 : دليل اجلمهور 
 " اليرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم "حلديا 
 . فدل أن املسلم يرث املسلم والكافر يرث الكافر وإن اخحلفت أدياهنم : قالوا 

 :ال جي  
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  .والقول اوول هو الراج  ون هديثه خايف دليل اجلمهور عام 
 ]و المرتد ال يرث أحدا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .فحارك الصالة مثال هو مرتد فال يرث أهدا فال يرث من والده املسلم واليرث من والده الكافر 
 : الدليل 

  “من بّدل دينه فاقحلوه  ”:للا فإنه يقحل حلديا من دينه . وذلك ونه غري مقر علهلل ماهو عليه 
 ]وإن مات على ردته فماله فيء  [: ـ رحمه اهلل تعالى قال المؤلف 

إذا مات املرتد علهلل ردته   كأن ميوت وهو اليصلي أو حنو ذلك   فإن ماله يكون فيئا لبيت مرال املسرلمني فرال 
  " اليرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم" يرثه أقاربه للحديا املحقدم 

 ( وهو رواية عن اإلمام أمحد   بل يرثه أقاربه من املسلمني : )  تعاىل وقال شيخ اإل الم ابن تيمية رمحه او
 :ال جي  

 . واملرتد كافر  " اليرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم" وهلا القول مرجوح ملا تقدم من قوله 
 ]و يرث المجوع بقرابتين  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 : مثال 
فررريث منهررا هررلا االبررن  :ت لرره ولرردا ر وا ررو  عيررزون ذلررك ر فماتررت هررله البنررت نكرر  سو رري ابنحرره فولررد

فيأخررل الثلررا ويأخررل النصررف مررع ترروفر . والثانيررة علررهلل أهنررا أخحرره وهنررا ابنررة أبيرره. اووىل علررهلل أهنررا أمرره: بقرررابحني 
 .شرو  ذلك 

 ]م إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسالمه[: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 [و أن اهكم بينهم مبا أنزل وال تحبع أهواوهم  : ]قال تعاىل 

 ]و كذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محّرم منه بشبهة  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
فكررللك املسررلم امرررأة مررن إارمرره بشرربهة فنررح  ولررد تكررون هررله املرررأة أمررا لرره وأخررت ر أو حنررو ذلررك ر فإنرره يرررث 

 .بالقرابحني 
 ]وال إرث بنكاح ذات رحم محّرم  [: لمؤلف ـ رحمه اهلل تعالى قال ا

 .يف املسألحني السابقحني إرث بالقرابة 
 . أما هنا فهو إرث بالنكاح 

 .فلو تزوج رجل امرأة هي ابنحه فهل ترث منه بالزوجية أم ترث منه علهلل أهنا ابنة له فقط 
 :اجلوا  



 

 
 

 

 هـ4153/  شوال/ تاريخ اإلضافة 

 

  ( فرائضكتاب ال) شرح زاد المستقنع  

 هـ4103

 

 

 هللا  ةحفظحمد بن عبدهللا الحمد / لفضيلة الشيخ 

55 

 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

فر ث علرهلل أهنرا . ون هرلا النكراح غرري مقرّر عليره . لرهلل أهنرا  وجرة فرال تررث ع. أهنا ترث علهلل أهنرا ابنرة لره فقرط 
 .بنت فقط 

 ]وال بعقد ال يُقّر عليه لو أسلم  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 : مثال 

 مات سو ي عن امرأة نكحها بعد أن طلقها ثالثا فهل نورثها منه أم ال ؟
 :اجلوا  

واحلكم اللي أنزله او مينع من  و أن احكم بينهم بما أنزل اهلل  :ىل ونا النقر هلا النكاح لقوله تعا. ال 
 . فالعقد اللي ال يقر عليه لو أ لم ال يثبت به الحوارث . ذلك 

 
 ميراث المطلقة  باب 

ــه أو  [: قــال المؤلــف ـ رحمــه اهلل تعــالى  ــه فــي صــحته أو مــر  غيــر المخــو  ومــات ب مــن أبــان زوجت
 ]توارثا المخو  ولم يمت به لم ي

مررن طلررق  وجحرره يف صررححه طالقررا بائنررا أو طلقهررا يف مرضرره غررري املخرروف ومررات برره أو املخرروف ومل ميررت برره مل 
 .يحوارثا قوال واهدا 

 : الدليل 
 . ون هله املطلقة ليست  وجة له   وليس محهما يف هله اوهوال بقصد هرماهنا من اإلرث 

 . فعليه الترث وإن كانت يف عدهتا 
 .ئن ليست بزوجة ون البا

 ( ال ترث املبحوتة : ) وروى الشافعي عن ابن الزبري أنه قال 
 .وهلا باتفاق أهل العلم 

  ]بل في طالق رجعي لم تنقض عدتها  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
عردهتا فإهنرا أما إذا مات وقد انقضت . إذا طلق امرأته طالقا رجعيا ومات يف أثناو عدهتا فإهنا ترث وهنا  وجة 

 .الترث وهنا ليست بزوجة 
 ]أو أبانها في مر  موته المخو  متهما بقصد حرمانها  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

إذا طلقهرا طالقرا بائنررا يف مررض موتره املخرروف وهرو مرحهم بقصررد هرماهنرا مرن اإلرث فهرري مل تسرأله الطرالق بررل 
 . ها فحينئل ترث منه معاقبة له بنقيض قصده بالطالق وليس من علة تقحضي طالق ابحدئهاهو 
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  فروثهرا منهرا عثمران ر رضري  البحرةرر رضري او عنره ر طلرق امرأتره  ولرلا ثبت يف البيهقي أن عبرد الررمحن برن عروف
 . وإ ناده صحي  . او عنه ر بعد انقضاو عدهتا 

 . لكررن لو  ألحه الطالق فإنه هينئل تزول الحهمة فال ترث 
 .ضر اا هىت  ألحه فإن يكون محهما لكررن إن أ

 ]أو علق إبانتها في صحته على مرضه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .قال ذلك وهو يف صححه ( أنت طالقا بائنا إن مرضت مرضا خموفا أو مرضت مرض املوت : ) أي قال 

 ]أو على فعل له ففعله في مرضه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
فلمررا . قررال ذلررك يف صررححه ( إن دخلررت هررله الرردار فأنررت طررالق : ) علررق إبانحهررا علررهلل فعررل لرره كررأن يقررول إذا 

 .مرض مرضه املخوف دخلت هله الدار اليت علق طالقها علهلل دخوهلا 
إذا ذهبرت : ) ومل يقل علهلل فعل هلا   ونه هينئل ال يكرون محهمرا كرأن يقرول  ]علهلل فعل له  [وقد قال املؤلف 

لكن إن كان اومرر البرد هلرا منره وال . فإن فعلت فإنه اليكون محهما بقصد رمحاهنا ( فالن فأنت طالق إىل دار 
 .ميكنها أن متحنع منه كالسوق فحينئل يقع ما تقدم 

 ]ونحوه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 كأن يطأ ابنحها أي ابنحها من غريه فحينئل ظرم عليه 

 ]لم يرثها وترثه  [: تعالى قال المؤلف ـ رحمه اهلل 
 .لك للحهمة فهو محهم بقصد هرماهنافهو اليرثها ونه قد فصل عقد نكاهها فقد فارقها   وأما هي ف ثه وذ

 .أنه مىت ما طلقها يف موضع هو محهم بقصد هرماهنا فإهنا ترث وهو اليرثها : واملقصود 
 ]دها وترثه في العد  وبع [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

فإذا طلقها طالقا بائنا يف مرضره املخروف علرهلل وجره الحهمرة فمرات وهري قرد انقضرت عردهتا فإهنرا تررث منره كمرا 
 .تقدم يف أثر عثمان ر رضي او عنه ر السابق 

 ]ما لم تتزوج  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .فإذا تزوجت فإهنا الترث منه هلا هو ملهب احلنابلة 

 .ميكن أن نورثها من  وجني ونه ال: قالوا 
 .هلا تعليل ضعيف  فإن املرأة قد ترث من  وجني : لكررن 

فلريس الزوجران هنرا يف عقرد واهرد . كما لو مرات عنهرا  وجهرا فورثرت منره ا تزوجرت رخرر فمرات فورثرت منره 
 .وإمنا متنع أن ترث من  وجني ونه ال ميكن أن يكون هلا  وجان 
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 : القول الثاين 
 .بل ترث منه وإن تزوجت ونه هق هلا قصد هرماهنا منه فلم يسقط بزواجها : لكية وذهب املا
 :ال جي  

 . وهلا القول هو الراج  
 ]أو ترتّد  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
ولكرن إن كران ارتردادها بعرد موتره . الكالم علهلل إرث املرتد يف مسألة  رابقة  فإذا ارتدت فإهنا الترث وقد تقدم

رجعررت إىل اإل ررالم فالررلي يحبررني أهنررا ترررث منرره وهنررا ملررا مررات كانررت مسررححقة لررورث لكررن لررو مررات وهرري  ا
 .مرتدة فال ترث و إن أ لمت بعد ذلك ون املرتد اليرث أصال كما تقدم يف مسألة  ابقة 

 .وقد تقدم اخحيار شيخ اإل الم ابن تيمية رمحه او تعاىل أن ورثة املرتد يرثونه 
ومل أقف علهلل رثار عن الصحابة تردل علرهلل ذلرك وأهنرم كرانوا . أن هو املعروف عن الصحابة :  ذلك وهجحه يف

فرإن اآلثرار هجرة . أمرا إن ثبرت عرن الصرحابة رثرار يف هرله املسرألة فإنره يقرال ارا . يورثون قرابة املرتد املسلمني 
  يف هررله املسررألة لعمرروم قولرره ر أمررا إذا مل يثبررت أثررر بسررند صررحي  فقررد تقرردم القررول الررراج. هيررا مل تعررارض 

  ”ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم “:  صلهلل او عليه و لم ر
 باب اإلقرار بمشارك في الميراث 

إذا اقّر كل الورثة ولو أنـه واحـد بـوارث للميـت وصـّدق أو كـان صـغيرا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 ]ت نسبه وإرثه أو مجنونا والمقربة مجهول النسب ثب

إذا أقر الورثة كلهم وهم مكلفون بأن هلا وارث معهم و أنه ابن ملورثهم أو أخ أو حنو وذلك وصدق هرلا املقرر 
برره ومل ينكررر فررإن النسررب يثبررت ويحفرررع علررهلل هررلا ثبرروت اإلرث ون الورثررة يقومررون مقررام مررورثهم وهنررا قررد أثبحرروا 

ن املقر بره صرغريا أو سنونرا وهرو سهرول النسرب فيثبرت النسرب كللك إذا كا. نسبه فيحفرع علهلل هلا ثبوت إرثه 
 .ملصلححه ويحفرع علهلل هلا ثبوت اإلرث 

  ]و إن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
اليثبررت ون إذا أقررر بعررض الورثررة ومل يقررر البرراقون ومل يكررن هنرراك بينررة ترردل علررهلل ثبرروت النسررب فالنسررب هينئررل 

لكنه يرث بعرض .مل يقر  اآلخربل بعضهم أقر به و  هؤالو الورثة اللين يقومون مقام مورثهم مل يحفقوا علهلل ذلك
 . اإلرث 
 : مثال 
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فأقر أهد،ا بأخ لره فأصربحوا ثالثرة برإقراره   فيعطرهلل االبرن . فلكل واهد منهما النصف  :  مات وله ابنان
 . ثلا نصيب االبن املقر به 

 ]وإن أقّر بأخت فلها خمسه  [: المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى قال 
 : مثال 

هلرلا أربعرة مرن عشررة . مات عن ابنني فأقر أهد،ا بأخت لو ثبحت لثبت هلا النسب لكانت املسرألة مرن عشررة 
ونعطري فنعطهلل املنكر أربعة من عشرة واملِقر به أربعة من عشرة . وللثاين أربعة من عشرة وللنبت اثنان من عشرة 
 .ه االبن املَقر به واهد من عشرة وهو مخس ما يسححق

 
 
 

 باب ميراث القاتل والمبـنّعــض والوالء 
من انفرد بقتل مورثه أوشارك فيه مباشـر  أو سـببا بـال حـق لـم يرثـه قـود  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 ].أو دية أو كفار  والمكلف وغير سواء
و قحل خطأ و واو كان مكلفا أو غري مكلف  واو كان مباشرا أو محسببا ال يررث فالقاتل  واو كان قحل عمد أ

لريس للقاترل “فيما رواه أبو داود ومالرك يف موطئره واحلرديا هسرن  – من مقحوله لقوله ر صلهلل او عليه و لم ر
 .واحلديا عام يف قاتل العمد وقاتل اخلطأ  “شيو 

 .اخلطأ فألن الحوريا معه ذريعة إىل  فك الدماو  وأما قاتل وقاتل العمد منعه من اإلرث ظاهر
 ]إن قتل بحق قودا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .أي قصاصا كأن يقحل رجل ابنه فيخحار القصايف أو أن يكون هو اللي يباشر القصايف 
 ]أو حدا  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .كالزاين فإنه يقحل باجلم هدا 

 ]أو كفرا  [: ـ رحمه اهلل تعالى قال المؤلف 
 .كاملسلم يقحل عبده أو أمحه النصرانية علهلل القول بالحوريا وهو امللهب 

وأمررا إذا كرران القحررل كفرررا  رروى املسررألة املحقدمررة املخحلررف فيهررا فررإن لرره هكررم املرتررد وقررد تقرردم الكررالم يف مرررياث 
 .املرتد 

 ]أو ببغي  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
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 .يبغي علهلل اإلمام العادل  كمن
 ]أو صيالة  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .أي صال عليه فقحله 
 ]أو حرابة أو شهاد  وارثه  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .أي شهد علهلل مورثه مبا يقحضي قحله كأن يشهد عليه أنه  نا فيقحل 
 ]ل الباغي وعكسه ورثه أو قتل العاد [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

 .يرث يف هله املسائل كلها ونه قحل حبق فهو فعل مأذون له فيه فلم مينع معه من اإلرث 
وون عرردم الحوريررا معرره ذريعررة لرر ك الكثررري مررن اوهكررام الواجبررة مررن إقامررة احلرردود ومررن اجلهرراد يف  رربيل او يف 

 .قحل البغاة أو إدالو املسلم بشهادة احلق 
 

 ]فال يرث الرقيق وال يورث  [: ف ـ رحمه اهلل تعالى قال المؤل
 .فإذا ورث فقد أعطينا اوجنـ املال  فهو إمجاعا اليرث ونه ال ميلك فماله لسيده

 .وال يورث ونه ال مال له بل لسيده 
 ]ويرث منن بعضه حّر و يورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 

فإنه يرثه وذلك ونه ميلك جبزئه احلّر فلما كان ممكنا متليكره مل . وهو من كان بعضه هرا وبعضه عبدا : ض املبعّ 
 .مينع من اإلرث

 ]ومن أعتق عبدا فله عليه والوالء  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .عده فمن أعحق عبدا فله عليه الوالو وله أيضا علهلل أوالده وأوالد أوالده الوالو من ب

 : الدليل 
 . محفق عليه  “إمنا الوالو ملن أعحق  “:  لقوله ر صلهلل او عليه و لم ر

 ]و إن اختلف دينهما  [: قال المؤلف ـ رحمه اهلل تعالى 
 .هلا علهلل القول الراج  املحقدم وهو امللهب وأن اإلرث بالوالو يثبت مع اخحالف الدين والصحي  خالفه 

 ]وال يرث النساء بالوالء  [: تعالى قال المؤلف ـ رحمه اهلل 
والنسرراو لسررن مررن . وإمنررا الررلي يرررث بررالوالو هررو املعحِررق وعصرربحه املحعصرربون بأنفسررهم . فالنسررراو ال يرررثن بررالوالو 

 .العصبة بالنفس
 ]إال من أعتقن أو أعتقه من أعتقن  [: قوله 
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 موقع يعني بدروس (الزاد)
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

ومررن أعحررق عحيقهررا . ترررث بررالوالو عحيقهرا فراملرأة ال ترررث بررالوالو إال مررن أعحقرت أو مررن أعحررق مررن أعحقرت   وهرري
 .أي أعحقت عبدا ا ملك عبدا فأعحقه فإهنا ترثه 

 : الدليل 
و دليررل هررله املسررألة مررا روى البيهقرري بإ ررناد البررأ  برره أن علرري بررن أيب طلررب وعبررد او بررن مسررعود و  يررد بررن 

ألكد ر وال يورثون النساو من الوالو إال مرن ثابت ر رضي او عنهم ر كانوا ععلون الوالو للُكد  من العصبة ر أي ل
 .أعحقن أو من أعحق من أعحقن 
 . فاملرأة ترث عحيقها وترث عحيقه 

 .فأما إذا أعحق أبوها أو أخوها عبدا فليس هلا من الوالو شيو   لكن إذا أعحقت فإن الوالو هلا 
 ظاهره أن الوالو لعاتقه ف “فإمنا الوالو ملن أعحق . واشر طي هلم الوالو  “: ويف احلديا 

كللك إذا أعحقت وأصب  هلا العبد هرا بسبب إعحاقها ا اش ى هلا عبدا فأعحقه فلها الوالو وهنا هي 
 . اوصل يف هله النعمة اليت صارت هللا املعحق اجلديد 

 
 آله وصحبه أجمعينوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 
 


